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Errata 

Página 10, parágrafo 4, linha 5: onde se lê: constrained restriction Leia-se: 
constrained discretion. 

Página 22, parágrafo 1, linha 3: onde se lê: constrained restriction Leia-se: 
constrained discretion. 

Página 87, Quadro 7, linha 22: onde se lê: Expectativa que o consumo positivo 
Leia-se: Expectativa de consumo positivo 

Página 99, parágrafo 3, linha 6: onde se lê: constrained restriction Leia-se: 
constrained discretion. 
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RESUMO 

Na análise das origens da grave crise financeira iniciada, em 2007, nos EUA, 
permanece em aberto o debate a respeito dos motivos que levaram o Fed a 
subestimar a gravidade da crise em formação. Este estudo analisa as percepções do 
BC sobre o quadro peculiar que se desenvolveu, a partir de 2001. A recuperação 
econômica foi pautada no consumo e no mercado imobiliário, inclusive na extração 
de renda derivada da valorização dos imóveis, seguida do risco de deflação que, 
posteriormente, deu lugar a receios crescentes em relação ao que ocorria nos 
mercados. O instrumento utilizado para isso é a análise minuciosa das atas do 
FOMC e os pronunciamentos dos dois presidentes do Fed, de 2001 a 2007, 
Greenspan e Bernanke, além das concepções teóricas e problemas conjunturais do 
período. A metodologia de análise justifica-se porque a comunicação com o mercado 
tornou-se instrumento relevante na ação do Fed, desde os anos 1990. A análise dos 
documentos mostrou que, no rescaldo das crises, de 2001-2002, o Fed reconhecia 
no consumo e no mercado imobiliário forças importantes na recuperação econômica. 
A partir de 2003-2004, membros do FOMC demonstravam preocupação quanto ao 
comportamento especulativo no mercado imobiliário e os efeitos que a reversão da 
política monetária expansionista teria sobre os preços dos imóveis e sobre o 
consumo. A ação do Fed para combater esses riscos foi contida pela crença na 
resistência do sistema financeiro desregulamentado, pela confiança na condução 
pragmática da política monetária orientada pelo risk management approach e pela 
convicção de que BC não deve agir frente à formação de bolhas. 
 
Palavras-chave: política monetária. Federal Reserve. desregulamentação 
financeira. bolhas. 



ABSTRACT 

In the analysis of the origins of the severe financial crisis, which began in 2007 in the 
US, remains an open debate about the reasons that led the Fed to underestimate the 
severity of the crisis. This study analyzes the perceptions of Central Bank on the 
peculiar context that has developed from 2001. The economic recovery was based 
on consumption and housing market, including the income  extraction derived from 
valued housing, and followed by the risk of deflation, which subsequently led to 
growing fears about what was happening in the markets. The instrument used for this 
is the thorough analysis of the minutes of the FOMC and the pronouncements of the 
two presidents of the Fed, from 2001 to 2007, Greenspan and Bernanke, in addition 
to theoretical concepts and economic problems of that period. The methodology is 
justified because the communication with the market has become a relevant 
instrument in the Fed's action since the 1990s. The analysis of documents showed 
that in the aftermath of the crises of 2001-2002, the Fed used to acknowledge 
consumption and housing market to be important forces in the economic recovery. 
From 2003-2004, the FOMC members showed concern about the speculative 
behavior in housing and the effects of the reversal of the expansionary monetary 
policy would have on property prices and on consumption. The Fed's action to 
combat these threats was restrained by the belief in the strength of the deregulated 
financial system, by pragmatic confidence in the conduct of monetary policy guided 
by the risk management approach and the belief that Central Bank should not act 
against the formation of bubbles. 
 
Keywords: monetary policy. Federal Reserve. financial deregulation. bubbles. 
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1 INTRODUÇÃO 

Setembro de 2008 foi a data que marcou um dos momentos mais críticos do que 

foi considerada a maior crise desde 1929. A chamada crise do subprime iniciou-se 

com a deflação dos preços dos imóveis no mercado norte-americano, após um 

período de expansão de novas construções, impulsionado pela disponibilidade de 

crédito e pelas baixas taxas de financiamento hipotecário. 

A condução da política monetária pelo Banco Central (BC) americano - Federal 

Reserve (Fed), entre 2001 e 2007, é parte integrante do entendimento de crise de 

2008. Nesse debate, permanecem em aberto os motivos que levaram a autoridade 

monetária norte-americana a subestimar os efeitos da crise em formação. 

Assim, este estudo busca analisar qual a percepção do Fed sobre os 

acontecimentos econômico-financeiros do período, assim como o posicionamento 

teórico e prático de Greenspan e Bernanke quanto à condução da política monetária. 

Os instrumentos utilizados são a análise minuciosa das atas do FOMC e os 

pronunciamentos dos dois presidentes do Fed no período. A metodologia justifica-se 

pelo aumento da importância da comunicação do Banco Central para influenciar o 

movimento da curva de juros em um sistema financeiro, no qual as forças de 

mercado influem cada vez mais na condução da política monetária. 

Dado o exposto acima, buscou-se estruturar o estudo em três capítulos: 

O primeiro capítulo, traz o detalhamento do objeto em estudo, a saber, o Banco 

Central americano, a operacionalização de sua política monetária e as posições, 

tanto no campo teórico como prático dos dois homens que ocuparam a presidência 

do Fed, entre 2001 e 2007. 

O segundo, apresenta o processo de regulação do sistema financeiro no pós-

guerra e sua desregulamentação, após 1970. O capítulo descreve também a visão 

crítica sobre tal processo e a visão do Fed que, conforme exposto, é otimista. 

Ainda no segundo capítulo, há uma breve análise da conjuntura econômica 

norte-americana, partindo da formação e estouro da bolha das empresas de 

tecnologia que resultou na quebra da bolsa Nasdaq em 2000 – 2001 e das 

características do processo de recuperação até 2007. 
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O terceiro, traz a pesquisa das atas do FOMC, testemunhos dos presidentes 

do Fed ao senado e pronunciamentos dos membros do FOMC. 

A leitura das atas sugeriu a divisão do período em sete subperíodos. Para 

cada um deles, foi elaborado um quadro-resumo como a conglomeração das 

opiniões do FOMC sobre setores julgados relevantes pelo autor, a saber: nível de 

atividade, mercado de trabalho, inflação, investimentos, consumo e mercado 

imobiliário. Adicionalmente, foram transcritos trechos das atas, testemunhos e 

pronunciamentos que melhor exemplificam as discussões relevantes à proposta do 

trabalho. 

Por fim, na conclusão, buscou-se demonstrar a visão otimista de Greenspan e 

Bernanke sobre o sistema financeiro formatado, com base no processo de 

desregulamentação da década de 1970, e a visão de ambos que foi determinante na 

condução da política monetária de Fed. 

Como evidenciado na leitura das atas, o Fed tinha conhecimento do processo 

que se desenvolvia no mercado imobiliário e que poderia afetar outros setores da 

economia.  

Contudo, em um primeiro momento, dado o efeito positivo proveniente do setor 

imobiliário para uma economia que procurava sair do ajuste recessivo de 2000 – 

2001 e, em um segundo momento, apoiados na crença de que a economia não 

passaria por ajustes mais intensos do que os ocorridos até aquele momento, uma 

vez que as mudanças institucionais, o avanço no gerenciamento de risco e o 

processo de securitização tornavam o sistema financeiro resistente a crises - o Fed 

optou por não agir.  Esta posição sugere que o Federal Reserve subavaliou os 

processos que se desdobravam no setor financeiro e os ajustes que seriam 

necessários. 
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2 A POLÍTICA MONETÁRIA DO FED SOB GREENSPAN E BERNANKE: 
REGRAS, DISCRICIONARIEDADE E O PAPEL DA COMUNICAÇÃO 

O capítulo destaca e analisa aspectos relevantes das peculiaridades do Fed e 

da condução da política monetária nos anos de Greenspan e Bernanke. A escolha 

desses aspectos está orientada para ampliar a compreensão da conduta do BC 

norte-americano nos anos que antecederam a crise e para fundamentar a escolha 

metodológica da dissertação, ou seja, a análise das manifestações públicas do 

Comitê de Política Monetária, o FOMC, e dos dois presidentes que comandaram o 

Fed nesse período. 

Greenspan, presidente do Fed entre 1986 e 2006, caracterizou-se pelo 

pragmatismo na condução da política monetária e pela crença na flexibilidade e na 

resiliência da economia americana, atribuídas por ele aos processos liberalizantes a 

partir de 1970. Coloca-se no campo da teoria dos bancos centrais como propositor 

de uma metodologia própria de gestão da política monetária, denominada risk 

management approach, que nega a adoção de regras para determinação da taxa de 

juros e enfatiza a necessidade de flexibilidade em um ambiente econômico em 

constante mudança. 

Bernanke assumiu a presidência do Fed no início do que seria a maior crise 

desde 1929. Em fevereiro de 2006, data de sua posse, começavam a surgir os 

primeiros sinais de ajuste no mercado imobiliário, mas sua extensão ainda era 

subestimada. No campo acadêmico, era defensor da adoção pelo BC do que 

denominou ―constrained restriction”, para a condução da política monetária, ou seja, 

a discricionariedade restringida por regras. Bernanke não foi capaz de realizar 

mudanças efetivas em sua gestão quanto à orientação herdada de Greenspan. 

Um ponto de confluência entre Greenspan e Bernanke, com desdobramentos 

práticos, refere-se à reação da autoridade monetária frente à formação de bolhas. 

Ambos defendem a ideia de que o BC nada pode fazer para evitar eventos dessa 

natureza, devendo limitar-se à ação posterior ao estouro da bolha, sanando seus 

efeitos e conduzindo a economia a uma nova fase de expansão. 
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Outra questão relevante para a metodologia empregada é a comunicação do 

BC, considerada pelo Fed como importante ferramenta de política monetária, ao 

lado da taxa de juros, para direcionar as expectativas dos agentes.  

A influência dos mercados na determinação das taxas de juros foi ampliada 

pela integração e liquidez dos mercados financeiros que aumentam o espaço para a 

arbitragem entre taxas domésticas e internacionais; pelo surgimento de ativos 

líquidos que reduzem a distinção entre moedas e títulos; e pelo surgimento de novas 

instituições que gerem a poupança privada (como fundos de pensão e hedge funds). 

Neste sentido, as intervenções do Fed buscam compensar as forças de 

mercado que desviam a taxa de juros de sua meta, o que é feito por meio de sua 

comunicação, buscando direcionar as expectativas dos agentes.  

2.1 Federal Reserve System: O Banco Central Americano 

O surgimento do Federal Reserve, sua configuração atual e suas funções 

serão apresentados de forma resumida nesta seção, com base no documento 

Federal Reserve (2005). 

Durante o século XIX e início do século XX, o sistema bancário dos Estados 

Unidos da América (EUA) mostrou-se incapaz de prover crédito para outras 

instituições de depósito no decorrer das crises financeiras, contribuindo de modo 

significativo para a vulnerabilidade da economia. Particularmente após uma crise em 

1907, o congresso americano começou a formular propostas para criar instituições 

que pudessem prevenir e gerir as situações de estresse financeiro. Neste contexto, 

em 1913, o presidente americano Woodrow Wilson assinou o Federal Reserve Act, 

lei que criou o Federal Reserve System (Fed), o Banco Central americano. 

Em sua configuração atual, o Fed é composto por uma agência governamental 

central – the Board of Governors – por 12 bancos centrais regionais – Regional 

Federal Reserves Banks – e pelo comitê de política monetária - Federal Open 

Market Committe (FOMC), sendo este último o principal componente do FED.  

O FOMC é composto por membros do Board of Governors, pelo presidente do 

FED de Nova York e mais quatro outros FED regionais, sendo que o presidente é, 

por tradição, o presidente do Board of Governors. O FOMC conduz as operações no 
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open market, a principal ferramenta utilizada para influenciar condições monetárias e 

de crédito gerais. 

Os sete componentes do Board of Governors, o vice-presidente e o presidente 

do Fed são indicados pelo presidente dos Estados Unidos da América e seus nomes 

ratificados pelo senado norte-americano. O mandato do presidente e vice-presidente 

do Fed tem duração de 4 anos. 

O Banco Central norte-americano é considerado uma instituição independente, 

uma vez que suas decisões não precisam ser ratificadas pelo presidente ou por 

qualquer outra autoridade do poder executivo. Contudo, o sistema é sujeito a 

supervisão do congresso norte-americano. 

Desde sua criação, o Fed passou por diversas modificações até chegar à sua 

configuração atual, na qual a autoridade monetária atua em quatro áreas. 

Primeiro, a condução da política monetária, influenciando as condições 

monetárias e de crédito, buscando o máximo nível de emprego, estabilidade de 

preços e taxa de juros de longo prazo moderada. Segundo, a supervisão e 

regulação das instituições bancárias para assegurar a segurança e a higidez do 

sistema bancário e financeiro nacional e proteger o direito ao crédito dos 

consumidores. Terceiro, manter a estabilidade do sistema financeiro e conter os 

riscos sistêmicos que podem surgir nos mercados financeiros. Quarto, prover 

serviços financeiros às instituições de depósito, ao governo dos EUA e instituições 

financeiras estrangeiras. 

Quanto aos objetivos da política monetária, O Federal Reserve Act de 1913 

determina que o Fed deve buscar promover os objetivos de máximo emprego, 

estabilidade de preços e taxa de juros de longo prazo moderada. No longo prazo, a 

estabilidade de preços é precondição para o crescimento do produto e do emprego, 

assim como a taxa de juros de longo prazo em níveis moderados. Quando os preços 

permanecem estáveis, o preço dos bens, serviços e do trabalho não são distorcidos 

pela inflação, servindo de guia para a alocação eficiente dos recursos. 

Adicionalmente, preços estáveis, ao minimizarem o risco de erosão dos valores dos 

ativos, encorajam a formação de poupança e investimento. 

Apesar da estabilidade de preços ajudar a atingir o máximo nível de emprego e 

produto no longo prazo, no curto prazo pode haver tensões entre os dois objetivos. 

Usualmente, uma desaceleração no nível de emprego é acompanhada por redução 

dos preços e a adoção de uma política monetária expansionista não implica efeitos 
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inflacionários adversos. Contudo, por vezes, um aumento na inflação ocorre 

simultaneamente ao enfraquecimento do mercado de trabalho e do produto – 

especialmente, quando ocorrem choques de oferta, como aumento no preço da 

energia. Nesta situação, a tentativa de restringir as pressões inflacionárias poderia 

aumentar a debilidade na atividade econômica ou uma tentativa de atenuar a 

redução nos níveis de emprego poderia agravar a inflação. Nestas circunstâncias, os 

responsáveis pela política monetária deparam-se com um dilema e devem decidir 

qual dos objetivos priorizar. 

Além de influenciar o nível de preços e do produto no curto prazo, o Fed 

contribui para a estabilidade do sistema financeiro e para o melhor desempenho 

econômico, agindo para conter choques financeiros e prevenir que não se espalhe 

para fora do setor financeiro. Os modernos sistemas financeiros são complexos e 

interdependentes e estão sujeitos a crises em grande escala. O Fed pode aumentar 

a resiliência do sistema financeiro a choques por meio de sua política regulatória 

aplicada às instituições bancárias e ao sistema de pagamentos. Se houver ameaça 

de distúrbios, o Fed também pode reduzir o impacto no sistema financeiro e na 

economia, fornecendo liquidez por meio de suas operações no mercado aberto e 

pela janela de redesconto. 

Portanto, o Fed, cumprindo suas diretrizes quanto a órgão regulador, deve 

buscar aumentar a resiliência do sistema financeiro a crises e, caso os distúrbios 

ocorram e se aprofundem agir provendo a liquidez necessária para reduzir seus 

impactos. 

2.2 Operacionalização da política monetária e a comunicação do Fed 

A operacionalidade da política monetária do Fed será entendida conforme 

sugerido por Cintra (2003). A política do Fed procura influenciar a demanda e oferta 

de reservas dos bancos e outras instituições de depósitos e, por meio desse 

mercado, transmitir seus efeitos sobre o restante da economia. 

A demanda por reservas possui dois componentes: os depósitos 

compulsórios e as reservas excedentes. 

Até 1972, a taxa de recolhimento do depósito compulsório dependia da 

localização geográfica do banco membro. A partir desta data foi instituído um 



14 

 

sistema progressivo de depósitos compulsórios, dependendo dos níveis de depósito 

e independente da localização.  

A partir de 1980 (Depositary institucions deregulation and monetary control 

act), os bancos comerciais membros do Federal Reserve System, bancos não 

membros, filiais e agências de bancos estrangeiros, instituições de poupança e 

uniões de crédito ficaram submetidos às exigências de reserva. 

As exigências de reserva foram reduzidas pelo Fed, até ficarem restritas às 

contas que emitem cheque ou transferem recursos para a conta corrente. Tais 

contas são as chamadas quase-moeda, pois podem ser convertidas facilmente em 

M1 com pouca ou nenhuma perda de capital. 

Assim, os depósitos compulsórios expandem-se ou contraem com o nível de 

depósitos para transação e com a taxa de recolhimento estabelecida pelo Board of 

the Federal Reserve. 

Existem duas formas de reservas obrigatórias: vualt cash, mantida nas 

próprias instituições para atender às necessidades diárias de saque; e required 

reserve balance, que deve ser depositada no banco membro do Federal Reserve 

mais próximo. Além de cumprir suas exigências de reserva, a required reserve 

balance também é utilizada para compensar outras transações financeiras. 

Existe ainda um terceiro componente da demanda por reserva, as reservas 

excedentes que constituem depósitos acima do regularmente exigido e que 

proporcionam proteção contra a insuficiência de reserva e saques a descoberto. 

Geralmente, seu volume é pequeno e não paga juros. 

Por sua vez, o Fed pode fornecer reservas ao sistema de duas maneiras: 

operações de redesconto e de mercado aberto. As reservas obtidas por meio do 

redesconto são chamadas borrowed reserves e sua solicitação ocorre após a 

instituição financeira não obter reservas das outras fontes disponíveis. As 

nonborrowed reserves são as reservas obtidas por meio das operações de mercado 

aberto. O Fed ajusta o volume de reservas das instituições de depósito, por meio da 

compra e venda de títulos no mercado aberto, variando o volume de reservas não 

emprestadas. 

As instituições podem trocar entre si as reservas mantidas no Federal 

Reserve, em operações de overnight. Aquelas que dispõem de reservas excedentes, 

transferem recursos às deficitárias. A taxa de juros cobrada nesses empréstimos de 

curto prazo é chamada Federal Funds Rate. Variações nessa taxa refletem as 
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condições de oferta e demanda no mercado de reservas. O Fed mantém a Fed Fund 

Rate inalterada por meio das operações de compra ou venda de títulos no open 

market. Caso ocorra aumento na demanda por reserva, o Fed compra títulos (oferta 

reservas), mantendo a taxa de curto prazo inalterada. 

De acordo com a situação, as operações do mercado aberto podem ser de 

duas formas: permanentes ou temporárias. Quando as previsões dos fatores que 

influenciam as reservas indicam que a oferta provavelmente continuará 

necessitando de ajuste, o Fed realiza operações de compra ou venda permanente 

por meio de leilão. Nestes, participam os dealers e ocorrem poucas vezes por ano. 

Quando as projeções indicam uma necessidade temporária de alterações do 

volume de reservas, mas que poderão ser revertidas ou compensadas no curto 

prazo, o Fed realiza operações com compromisso de recompra (repurchase 

agreements) para aumento das reservas e operações de compra e venda casadas 

(matched sale-purchase transactions) para redução. 

A troca de fundos federais é a forma típica de empréstimos entre instituições 

no fim do dia, depois de conhecidas ou estimadas as posições. Esse mercado 

interbancário permite que as instituições obtenham fundos a taxas de mercado. A 

existência de um ativo mercado interbancário reduz a necessidade de intervenção 

do Banco Central, evitando captação a taxas punitivas ou exposição ao mercado por 

parte das instituições bancárias. 

O mercado líquido e integrado, dadas as arbitragens de juros entre os 

mercados interbancários domésticos e estrangeiros, aumenta sua influência na 

condução da política monetária, determinando o que se convencionou chamar de 

market oriented approach, em outras palavras, o aumento da influência das forças 

de mercado na formação da taxa de juros. Também aumentou a importância das 

expectativas de mercado na determinação dos preços dos ativos. A maioria das 

intervenções do Fed busca compensar as forças de mercado que desviam o nível 

das reservas não emprestadas da direção determinada pelo FOMC.  

Diante disso, o Fed decidiu anunciar uma meta de variação para o Fed Funds 

Rate, ajustando a oferta e a demanda por reservas por meio de operações diárias no 

mercado aberto. A partir de fevereiro de 1995, o Fed adotou procedimentos formais 

para revelar as decisões do FOMC. 

Entre 1995 e 1998, um comunicado passou a ser divulgado sempre que o 

FOMC modificava a meta para a taxa de juros de curto prazo. Desde 2002, o FOMC 
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passou a divulgar no segundo dia de reunião um comentário sobre as condições 

correntes e futuras da atividade econômica, assim como o objetivo definido para a 

taxa básica de juros. Desse modo, o FOMC buscou aperfeiçoar sua comunicação 

com os agentes econômicos. 

O mecanismo de comunicação e a sinalização do Banco Central quanto ao 

nível da taxa de juros aumentaram a transparência da política monetária e o poder 

do Banco Central, pois as declarações da autoridade monetária passaram a ser 

analisadas como indicativo das decisões futuras. Por meio da retórica, os 

comunicados buscam induzir os movimentos dos agentes econômicos no sentido de 

manter as taxas de juros desejadas. 

O exercício de avaliação da ação da autoridade monetária ocorre pela análise 

de sua retórica por meio de um procedimento estabelecido que evidencia a 

importância da interação do Banco Central com os mercados, conforme aponta 

Aglietta: 

A condução da política monetária de curto prazo recebe diretrizes de um 
colegiado (FOMC) que delibera uma vez por mês. Os comunicados do 
FOMC são amplamente debatidos e criticados pela imprensa, pela 
comunidade financeira, pelo governo, pelos grupos de pressão e pelos 
meios acadêmicos. Os desempenhos da política monetária são avaliados 
por uma comissão especializada do Congresso que, duas vezes ao ano, 
sabatina o presidente do Federal Reserve. Tudo isso constitui o 
aproveitamento de um método em que a credibilidade das autoridades 
monetárias se forja, se preserva e se corrige pelo próprio procedimento 
deliberativo, fora de qualquer norma predefinida. (AGLIETTA, 1995, apud 
CINTRA, 2003, p. 258). 

A importância da comunicação do Banco Central e as expectativas dos 

agentes ganham relevância com a baixa sensibilidade da demanda à taxa de juros: 

O centro da implementação da política monetária não se encontra no 
monitoramento da liquidez em si, mas na estratégia através da qual o Banco 
Central comunica as suas intenções (sinalizações), dada a baixa 
sensibilidade da demanda por working balances à taxa de juros, bem como 
a importância das expectativas sobre a taxa de juros de curto prazo. 
(CINTRA, 2003, p. 261). 

Cintra (2003) destaca que a visão tradicional dos mecanismos de transmissão 

da política monetária, que consistem no aumento da demanda dos bens sensíveis 

às taxas de juros por meio de injeção de moeda na economia com consequente 

aumento de preço dos títulos, torna-se mais complexa com o aprofundamento da 
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internacionalização, desregulamentação e das inovações financeiras. O surgimento 

de um espectro cada vez maior de ativos líquidos a taxas flexíveis extingue a 

distinção entre moedas e títulos.  

Adicionalmente, o aumento do controle da poupança nas mãos das instituições 

financeiras, como fundos de pensão e hedge funds, diminui o poder da influência da 

taxa básica de juros sobre a economia, aumentando a importância do 

gerenciamento das expectativas para influenciar os movimentos da curva de juros. 

2.3 Discricionariedade versus regras e o duplo mandato do Federal Reserve 

Na teoria econômica, o debate regras versus discricionariedade é antigo; sua 

origem está no debate entre bulionistas e antibulionistas durante as duas primeiras 

metades do século XIX; e no embate entre a currency school e a banking school, a 

partir da terceira década do século XIX. 

Por discriocionarismo ou regras na condução da política monetária pode-se 

entender o seguinte: 

O discricionarismo ou o ativismo monetário consiste na livre utilização dos 
instrumentos de que dispõe a autoridade monetária. Assim, a autoridade 
monetária não se compromete a alcançar objetivos preestabelecidos 
reservando-se a prerrogativa de determinar a condução da política 
monetária em função do estado corrente da economia. Em oposição, a 
política monetária pode ser conduzida por uma regra fixa (...) que 
condicione a utilização dos instrumentos de política monetária a objetivos 
preestabelecidos. E, portanto, não altera a trajetória dos instrumentos em 
função do estado corrente da economia. (MODENESI, 2005, p. 43). 

A adoção de uma regra condiciona a política monetária ao cumprimento de 

uma meta. Esta pode ser do tipo monetarista, que estabelecia uma taxa de 

crescimento para um agregado monetário, mas não mais utilizada nos regimes 

monetários atuais; ou uma meta que estabeleça um objetivo para crescimento da 

inflação. 

No presente trabalho, interessa-nos a discussão que resulta do modelo de 

metas de inflação. Primeiro, por ser referência teórica atual de diversos Bancos 

Centrais. Segundo, por permitir situar o duplo mandato do Federal Reserve no 
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debate teórico e identificar qual a posição de Greenspan e Bernanke, os presidentes 

da autoridade monetária no período em análise. 

Para compreensão do argumento dos defensores da adoção dos regimes 

monetários, é preciso retomar algumas considerações teóricas, conforme proposto 

por Modenesi (2005), partindo da ascensão do modelo novo-clássico a partir da 

década de 1980. 

Para o estudo dos regimes monetários, são fatores relevantes o chamado 

problema da inconsistência temporal da política monetária e o consequente viés 

inflacionário. 

O viés inflacionário é entendido como o incentivo, que a autoridade monetária 

possui, para criar inflação surpresa, com o intuito de reduzir o nível de desemprego 

abaixo da taxa natural. Uma vez que o modelo postula que a política monetária afeta 

variáveis reais somente no curto prazo, a expansão da oferta monetária resulta em 

elevação da inflação, sem alterar o nível de desemprego. 

O desdobramento prático desta interpretação é o modelo de metas de 

inflação, principal proposição de política econômica do modelo novo-clássico. O 

fraco desempenho da economia norte americana durante a década de 1970 foi o 

terreno fértil para a crítica novo-clássica à síntese neoclássica, marcando uma 

ruptura no pensamento econômico, com as expectativas racionais. 

Embora apresente uma ruptura, dois elementos presentes no modelo 

neoclássico foram mantidos no modelo novo-clássico: a hipótese da existência da 

taxa natural de desemprego e a concepção de que a inflação é um fenômeno 

meramente monetário. Como fatores distintos, no modelo novo-clássico a 

racionalidade dos agentes econômicos implica que, por definição, todos os 

resultados observados representam posições de equilíbrio. Adicionalmente, a moeda 

não afeta variáveis reais da economia, mesmo no curto prazo. 

As inovações novo-clássicas derivam de três hipóteses: primeiro, os agentes 

formam expectativas racionais; segundo, dos postulados que explicam o 

comportamento da oferta agregada; e, por fim, os mercados equilibram-se 

continuamente. 

O primeiro postulado, das expectativas racionais, diz que os agentes 

econômicos maximizam a utilização de toda a informação disponível ao formarem 

suas expectativas. Formalmente, tem-se que: 
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Na qual a expectativa de inflação no período t (  é igual à esperança 

matemática da inflação em t, condicionada ao conjunto de informação disponível no 

período t ( . Isto implica que a expectativa de inflação não seja igual a inflação 

realizada, mas que a expectativa de inflação não seja enviesada.  

Segundo, quanto ao comportamento da oferta agregada, o modelo novo-

clássico supõe que os agentes econômicos tomem decisões com base no 

comportamento racional maximizador e que as decisões de oferta (de trabalho e 

produto) dependem dos preços relativos, de tal maneira que a elevação no preço de 

um bem induz ao aumento de sua quantidade ofertada. 

Na formulação de Lucas (1972; 1973 apud MODENESI, 2005, p. 154) a 

informação imperfeita desempenha papel crucial na decisão de oferta.  A existência 

de informação imperfeita no curto prazo impede que o agente econômico, diante de 

uma surpresa inflacionária, faça a distinção entre aumento no nível geral de preços 

ou mudança nos preços relativos, o que faz com que o produto corrente encontre-se 

além de seu nível natural, e o desemprego, abaixo de sua taxa natural. Contudo, 

dado que os agentes são racionais e não comentem erros sistemáticos, tal situação 

é insustentável. Os trabalhadores e produtores irão corrigir suas ofertas (de trabalho 

e produto) e o produto e o emprego retornarão às suas taxas naturais. 

Por não saberem distinguir entre mudanças no nível geral de preços e nos 

preços relativos, ao observar as mudanças inflacionárias, o produtor adota um 

comportamento preventivo, considerando o aumento no preço dos bens como sendo 

parte decorrente de mudanças nos preços relativos e parte no nível geral de preços. 

Assim, em uma economia em que os preços variam constantemente, é mais 

difícil os produtores identificarem as causas dessa variação e as firmas estarão 

menos propensas a adotar comportamento preventivo e, portanto, menor a reação 

dos produtores a uma mudança de preços. 

Em resumo, na ausência de erros expectacionais (isto é, no longo prazo) o 
nível de produto se iguala à taxa natural. Caso a inflação supere as 
expectativas, o produto corrente se expande acima do nível correspondente 
a taxa natural; se a inflação for menor do que as expectativas, o produto 
corrente se situa abaixo do nível correspondente à taxa natural. 
(MODENESI, 2005, p. 149). 
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O modelo de Lucas afirma que choques monetários não antecipados 

produzem impactos reais apenas no curto prazo, isto é, enquanto houver informação 

imperfeita; no longo prazo, haverá informação perfeita, o que implica a ausência de 

inflação surpresa e, desse modo, a moeda é neutra. 

O terceiro ponto do modelo novo-clássico refere-se ao equilíbrio contínuo dos 

mercados. Segundo esta hipótese, todos os mercados equilibram-se continuamente, 

uma vez que os preços são plenamente flexíveis e se ajustam instantaneamente a 

alterações na oferta e demanda de um bem. 

A combinação das três hipóteses apresentadas acima gera os dois principais 

resultados do modelo novo-clássico: a proposição da ineficácia da política monetária 

e o viés inflacionário. 

A proposição da ineficácia da política monetária, desenvolvida por Thomas 

Sargent (1981, apud MODENESI, 2005, p. 191) e Neil Wallace (SARGENT; 

WALLACE 1981 apud MODENESI, 2005, p. 191) dita que a racionalidade dos 

agentes econômicos – somada às hipóteses da taxa natural de desemprego, 

equilíbrio contínuo dos mercados e aos postulados da oferta agregada – implica a 

incapacidade da política econômica em afetar variáveis reais, mesmo no curto 

prazo, o que elimina a possibilidade de utilização da política monetária. 

O viés inflacionário parte do princípio de que os agentes antecipam-se às 

decisões dos responsáveis pela política monetária, formando expectativas sobre as 

políticas futuras. Dois conceitos são importantes no modelo de Sargent e Wallace: 

credibilidade e reputação. Modenesi resume os resultados da seguinte maneira: 

(...) quando a política monetária é conduzida discrionariamente, há um viés 
inflacionário: a autoridade monetária é incentivada a trair e não adotar a 
política monetária anunciada, na presença ou na ausência de credibilidade 
(...). Os agentes, por sua vez, reconhecem a existência de um viés 
inflacionário na condução (discricionária) da política monetária, o que 
compromete a sua credibilidade. Ou seja, os agentes (racionais) antecipam 
o fato de que a autoridade monetária é incentivada a não implementar a 
política anunciada e produzir um choque monetário, com o intuito de gerar 
inflação surpresa em troca de uma redução no nível de desemprego abaixo 
da taxa natural (...) Consequentemente, os anúncios de uma autoridade 
monetária que tem poderes discricionários não é crível. (MODENESI, 2005, 
p. 172). 

Portanto, o problema de inconsistência temporal com viés inflacionário implica 

um argumento favorável à adoção de regras para a condução da política monetária. 
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Uma das soluções para o problema da inconsistência temporal é a tese da 

independência do Banco Central (IBC), que consiste em delegar a condução da 

política monetária a um agente independente, com o intuito de controlar a inflação. 

Assim, seria mantida a credibilidade da política monetária e a reputação da 

autoridade monetária. 

2.4 O regime de metas de inflação e as posições teóricas de Bernanke 

O desenvolvimento do modelo novo-clássico com a proposição da ineficácia 

da política monetária e o viés inflacionário que implica um argumento favorável à 

adoção de regras para a condução da política monetária, tem sua solução com 

regime monetário de metas de inflação, considerado um desdobramento da tese da 

independência do Banco Central pela ênfase dada à estabilidade de preços. 

Este regime pode ser definido como uma estratégia de condução da política 

monetária baseada no anúncio de uma meta para o crescimento da inflação, no 

compromisso institucional da adoção da estabilidade de preços como seu principal 

objetivo, maior transparência e aprimoramento dos meios de comunicação entre o 

Banco Central e os agentes econômicos, possibilitando a avaliação do desempenho 

da autoridade monetária e independência na utilização dos instrumentos para se 

atingir a meta. 

Bernanke (1999 apud DEOS; ANDRADE, 2006), aceita as teses da ineficácia 

da política monetária no longo prazo e da importância da estabilidade de preços 

para o funcionamento do sistema econômico, propondo que o sistema de metas é a 

melhor forma para a condução da política monetária. Em sua concepção, o regime 

de metas consiste no anúncio público de uma meta para o crescimento da inflação 

em um horizonte determinado de tempo e no reconhecimento de que uma inflação 

baixa e estável deve ser o principal objetivo da política monetária. 

A superioridade do regime de metas deriva de dois motivos. Primeiro, a 

melhor comunicação entre o público e a autoridade monetária e segundo, a maior 

credibilidade resultante da disciplina imposta aos condutores da política monetária. 

Bernanke (2003) defende que o regime de metas deve ser tratado mais como 

uma estratégia e menos como uma regra. Todos os regimes de política monetária 

seriam em alguma medida discrionários, havendo graus distintos para o exercício 
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dessa discricionariedade. No regime de metas de inflação, a discricionariedade 

operaria nos limites determinados pelos objetivos da política monetária, previamente 

explicitados, abordagem denominada de ―constrained restriction”. 

Constrained discretion attempts to strike a balance between the inflexibility 
of strict policy rules and the potential lack of discipline and structure inherent 
in unfettered policymaker discretion. Under constrained discretion, the 
central bank is free to do its best to stabilize output and employment in the 
face of short-run disturbances, with the appropriate caution born of our 
imperfect knowledge of the economy and of the effects of policy (this is the 
"discretion" part of constrained discretion). However, a crucial proviso is that, 
in conducting stabilization policy, the central bank must also maintain a 
strong commitment to keeping inflation--and, hence, public expectations of 
inflation--firmly under control (the "constrained" part of constrained 
discretion). Because monetary policy influences inflation with a lag, keeping 
inflation under control may require the central bank to anticipate future 
movements in inflation and move preemptively

1
. (BERNANKE, 2003, p. 2). 

Em fevereiro de 2006 Bernanke assumiu a presidência do Banco Central 

norte-americano. Apesar de defender a adoção de regras explicitas para a condução 

da política monetária antes de ocupar a posição de presidente do Fed, Bernanke 

não efetuou mudanças no manejo da política monetária. 

Após sua posse, afirma que a condução da política monetária realizada nos 

anos anteriores fora vencedora, no sentido de ter atingido seus objetivos. Na 

ocasião, Bernanke também cita que manterá a condução de política monetária da 

mesma maneira. 

(…) the Federal Reserve (…), has found that the successful conduct of 
monetary policy requires painstaking examination of a broad range of 
economic and financial data, careful consideration of the implications of 
those data for the likely path of the economy and inflation, and prudent 
judgment regarding the effects of alternative courses of policy action on 
prospects for achieving our macroeconomic objectives. In that process, 
economic models can provide valuable guidance to policymakers,(…)  But 
any model is by necessity a simplification of the real world, and sufficient 
data are seldom available to measure even the basic relationships with 
precision. Monetary policymakers must therefore strike a difficult balance 

                                            
1
 [A] ―discricionariedade contida‖ busca atingir um equilíbrio entre a inflexibilidade das regras estritas e 

a potencial falta de disciplina inerente a livre discricionariedade nas decisões de política monetária. A 
―discricionariedade contida‖ implica que o Banco Central está livre para estabilizar a produção e o 
emprego da melhor forma possível em face das perturbações de curto prazo, com o devido cuidado 
dado nosso imperfeito conhecimento da economia e dos efeitos da política. No entanto, uma ressalva 
importante é que, na condução da política de estabilização, o Banco Central também deve manter um 
forte compromisso em manter a inflação - e, portanto, as expectativas de inflação – fortemente sob 
controle (...). Uma vez que a política monetária influencia a inflação com uma defasagem, manter a 
inflação sob controle pode exigir que o Banco Central se antecipe a movimentos futuros da inflação e 
haja preventivamente. (Traduzido pelo do autor). 
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(…), including myriad global influences, at play in a dynamic modern 
economy like that of the United States. Amid significant uncertainty, we must 
formulate a view of the most likely course of the economy under a given 
policy approach while giving due weight to the potential risks and associated 
costs to the economy should those judgments turn out to be wrong.(…) the 
approach to policy that I have just outlined was standard operating 
procedure under the highly successful leadership of Chairman Greenspan. 
As I indicated to the Congress during my confirmation hearing, my intention 
is to maintain continuity with this and the other practices of the Federal 
Reserve in the Greenspan era. I believe that, with this approach, the Federal 
Reserve will continue to contribute to the sound performance of the U.S. 
economy in the years to come

2
. (BERNANKE, 2006, p.4). 

Cabe destacar que a crise iniciada no mercado subprime começava a 

demonstrar que não seria passageira, como imaginado por alguns membros do 

FOMC. A crise acompanhou Bernanke e dirigiu a política monetária do Fed durante 

o seu mandato. Apesar de extrapolar a pretensão deste trabalho, fica o 

questionamento de que mudança é possível imprimir ao Banco Central responsável 

por fixar a taxa de juros da moeda mundial, sobretudo em momentos de 

instabilidade financeira, como os observados a partir de 2007. 

2.5 A era Greenspan 

Alan Greenspan foi o presidente do Banco Central americano entre agosto de 

1987 e janeiro de 2006. A condução da política monetária no período Greenspan foi 

caracterizada por discricionariedade e pela flexibilidade. Ele gerenciou os diversos 

riscos enfrentados pelo Fed e ajustou a taxa de juros em resposta aos 

                                            
2
 O Reserva Federal, (...) entende que o êxito na condução da política monetária requer um 

minucioso exame de uma ampla gama de dados econômicos e financeiros, a análise cuidadosa das 
implicações desses dados no caminho mais provável da economia e da inflação e o julgamento 
prudente quanto aos efeitos das medidas alternativas de política monetária sobre as perspectivas 
para alcançar os nossos objetivos macroeconômicos. Nesse processo, os modelos econômicos 
podem fornecer orientações úteis para os condutores da política monetária, (...) mas qualquer modelo 
é necessariamente uma simplificação do mundo real, e raramente os dados disponíveis são 
suficientes para medir com precisão até mesmo as relações mais básicas. Os responsáveis pela 
condução da política monetária devem, portanto, atingir um difícil equilíbrio (...), incluindo a miríade 
de influências globais, em meio a uma economia dinâmica e moderna, como a dos Estados Unidos 
da América. Frente a grande incerteza, temos que formular o curso mais provável da economia sob 
uma determinada política monetária e, ao mesmo tempo, dar o devido peso aos riscos potenciais e 
custos à economia caso os julgamentos revelem-se incorretos. (...) A abordagem a que acabo de me 
referir foi o procedimento operacional padrão, sob a liderança, de grande sucesso, do presidente 
Greenspan. Como indiquei para o Congresso durante a minha audiência de confirmação, a minha 
intenção é dar continuidade a esta e outras práticas do Federal Reserve na era Greenspan. Creio 
que, com esta abordagem, o Federal Reserve continuará a contribuir para o bom desempenho da 
economia dos EUA nos anos vindouros. (Traduzido pelo autor). 
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acontecimentos e aos dados da conjuntura, que acompanhava detalhadamente. O 

estilo de condução da política monetária, realizada com objetivo de cumprir o duplo 

mandato do Fed, ficou conhecido como padrão Greenspan. (BLINDER; REIS, 2005). 

Para este trabalho é de grande interesse a análise de dois componentes do 

padrão Greenspan, analisados adiante. O primeiro, é a abordagem para 

determinação da taxa de juros, denominada risk management approach. O segundo, 

é a posição de Greenspan e da autoridade monetária frente à formação de bolhas 

em mercados específicos. 

2.5.1 O risk management approach 

A abordagem do risk management approach aplicada à condução da política 

monetária por Greenspan nega implicitamente a adoção de regras fixas. 

Some critics have argued that [the Fed´s] approach to policy is too 
undisciplined – judgmental, seemingly discretionary, and difficult to explain. 
The Federal Reserve should, some conclude, attempt to be more formal in 
its operations by tying its actions solely to the prescription of a formal policy 
rule. That any approach along these lines would lead to an improvement in 
economic performance, however, is highly doubtful

3
. (GREENSPAN, 2003c, 

p. 5). 

Para defender sua posição, Greenspan argumenta que a economia está em 

constante mudança, o que exige maior flexibilidade e capacidade de adaptação da 

autoridade monetária. Tal interpretação não significa comportamento errático na 

determinação da taxa de juros, uma vez que a discricionariedade é exercida em 

linha com o duplo mandato do Fed. (GREENSPAN, 2004a). 

The economic world (…) is best described by a structure whose parameters 
are continuously changing. The channels of monetary policy, consequently, 
are changing in tandem. An ongoing challenge for the Federal Reserve(…) 

                                            
3
 Alguns críticos argumentam que a metodologia [do Fed] para política [monetária] é muito 

indisciplinada - aparentemente arbitrária e difícil de explicar. O Federal Reserve deve, concluem 
alguns, tentar ser mais formal em suas operações, vinculando a sua ação exclusivamente para a 
prescrição de uma regra formal de política monetária. No entanto, é duvidoso que qualquer 
abordagem nesse sentido levaria a uma melhora no desempenho econômico. (Traduzido pelo autor). 
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is to operate in a way that does not depend on a fixed economic structure 
based on historically average coefficients

4
. (GREENSPAN, 2004a, p. 38). 

Assim, no lugar de adotar regras, Greenspan conduz a política monetária, 

segundo uma abordagem denominada por ele mesmo de Risk Management. Esta 

consiste em entender tanto quanto possível as diversas fontes de risco e incertezas 

com os quais se deparam os responsáveis pela política monetária, quantificar estes 

riscos quando possível e avaliar os custos associados com cada um. (GREENSPAN, 

2004a). 

Segundo Greenspan, a experiência no Federal Reserve deixou claro que a 

incerteza desempenha papel crucial na determinação da política monetária. A 

incerteza engloba tanto os acontecimentos para o qual não se conhece uma 

distribuição de probabilidade de sua ocorrência - "Knightian uncertainty" – quanto os 

acontecimentos que têm sua incerteza limitada por uma distribuição de 

probabilidade de ocorrência conhecida – denominada risco. Adicionalmente, não é 

possível estabelecer o tipo de incerteza no momento em que elas estão ocorrendo, 

de tal maneira que é mais adequado pensar em uma range que varia entre seus 

extremos de riscos bem definidos para aqueles totalmente desconhecidos. A 

consequência desse entendimento é que a condução da política monetária nos 

Estados Unidos da América (EUA) passou a incluir elementos de gerenciamento de 

risco. Nas palavras de Greenspan: 

In pursuing a risk-management approach to policy, we must confront the fact 
that only a limited number of risks can be quantified with any confidence. 
And even these risks are generally quantifiable only if we accept the 
assumption that the future will, at least in some important respects, resemble 
the past. Policymakers often have to act, or choose not to act, even though 
we may not fully understand the full range of possible outcomes, let alone 
each possible outcome's likelihood. As a result, risk management often 
involves significant judgment as we evaluate the risks of different events and 
the probability that our actions will alter those risks. For such judgment, 
policymakers have needed to reach beyond models to broader--though less 
mathematically precise--hypotheses about how the world works

5
. 

(GREENSPAN, 2004a, p. 7). 

                                            
4 O mundo econômico (...) é melhor descrito por uma estrutura cujos parâmetros estão em constante 

mudança. Os canais da política monetária, consequentemente, também estão mudando. Um desafio 
permanente para o Federal Reserve (...) está em operar de uma maneira não dependente de uma 
estrutura econômica fixa baseada em médias históricas. (Traduzido pelo autor). 
5 Na persecução de uma abordagem de gestão de riscos para a política [monetária], devemos 

enfrentar o fato de que apenas um número limitado de riscos podem ser quantificados com alguma 
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Em analogia aos sistemas de gerenciamento de risco das instituições 

bancárias, a principal ferramenta desta metodologia consiste em uma matriz de risco 

utilizada para identificar as atividades mais relevantes, o tipo e o nível do risco 

associado a cada uma dessas atividades e a adequação do gerenciamento de risco 

sobre cada uma delas. O risco é entendido como a probabilidade de um desvio 

adverso relevante de uma variável em relação a um objetivo ou limite de risco 

determinado. A matriz de risco permite classificar os diversos riscos e associá-los a 

um controle. Blinder e Reis (2005) fornecem um exemplo hipotético do que poderia 

ter sido a matriz de risco de Fed entre março e junho de 2005. 

Quadro 1 - Matriz de risco hipotética do Federal Reserve 

Categoria de Risco 
Nível de 

Risco 

Direção do 

Risco 

Qualidade do 

gerenciamento do risco 

Macroeconômico 

Risco de Inflação Moderado Aumentando Forte 

Risco de desemprego Moderado Aumentando Aceitável 

Risco de Choque de 

Oferta 
Alto Estável Fraco 

Risco de Choque de 

Demanda 
Moderado Aumentando Forte 

Riscos Financeiros 

Risco no Setor 

Bancário 
Baixo Estável Forte 

Risco de crédito Baixo Estável Forte 

   (Cont.) 

                                                                                                                                        
confiança. E mesmo esses riscos são geralmente quantificáveis apenas se aceitarmos a premissa de 
que o futuro será, pelo menos em alguns aspectos importantes, lembranças do passado. Os 
formuladores da política monetária, muitas vezes têm de agir, ou decidir não agir, mesmo que não 
possam compreender plenamente toda a gama de resultados possíveis, e muito menos 
probabilidades de cada resultado possível. Consequentemente, a gestão de riscos muitas vezes 
envolve julgamento significativo para avaliar os riscos dos diferentes eventos e a probabilidade de 
que nossas ações alterem esses riscos. Para tal julgamento, os formuladores da política monetária 
tiveram de ir além dos modelos para uma mais ampla - embora matematicamente menos precisa - 
hipótese sobre como o mundo funciona. (Traduzido pelo autor). 
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Quadro 1   (Cont.) 

Outros Riscos 

Financeiros 
Moderado Estável 

Variável de acordo com o 

setor 

Risco de mercado Baixo Aumentando Fraco 

Fonte: BLINDER; REIS, 2005 

A matriz de risco indica dois pontos de atenção à autoridade responsável pela 

política monetária. Primeiro, o aumento tanto do risco de inflação como de 

desemprego. Cabe destacar que o risco de choque de oferta, sobre o qual o Fed 

não possui poder de ação (como o preço da energia) tem nível de risco alto. 

Segundo, há risco elevado para um choque adverso no mercado de bonds, sobre o 

qual o Fed pode ter alguma ação por meio de seus pronunciamentos e pelo ajuste 

das taxas de curto prazo. 

O Risk Management também inclui o conceito de seguro contra eventos de 

baixa probabilidade, mas de elevado potencial recessivo – risco de cauda ou tail risk. 

O corte da taxa básica promovido por Greenspan, em 1998, foi um exemplo de 

―insurance policy‖ do Fed. Na época, a atividade crescia e não havia motivo 

aparente para adoção de estímulos monetários. Contudo, após default da Rússia, 

em agosto de 1998 e o colapso do Long Term Capital Management (LTCM), houve 

aumento do risco de crise financeira, levando o FOMC e reduzir a taxa básica de 

juros. A justificativa foi a preocupação do FOMC sobre o risco de um default Russo 

que fosse o gatilho de uma profunda crise nos mercados financeiros doméstico e 

internacional. 

Por fim, cabe ressaltar que a metodologia proposta e efetivada por 

Greenspan, quando esteve a frente do Fed revela seu pragmatismo na condução da 

política monetária. Ele não nega por completo a utilização de modelos matemáticos 

para avaliar as possibilidades de decisão sobre a taxa de juros. Em verdade, 

Greenspan adota postura que lhe permite fazer uso de todas as ferramentas e 

dados possíveis para auxiliar sua tomada de decisão. 
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2.5.2 Bolhas e política monetária 

A ação da autoridade monetária frente à formação de bolhas de ativos é tema 

controverso. É possível fazer uma distinção entre dois grandes grupos deste debate. 

O primeiro grupo, defende a ação do Banco Central durante a formação da bolha de 

ativos6. O segundo, argumenta que a melhor ação da autoridade monetária é 

esperar que a bolha estoure, agindo posteriormente para sanar seus efeitos. Esta 

abordagem é conhecida como Benign Neglect. 

Conforme proposto por Blinder e Reis (2005), o argumento dos defensores de 

uma ação ativa do Banco Central apoia-se em cinco fatores. Primeiro, bolhas - 

situações em que as avaliações do mercado financeiro descolam da realidade - 

existem.  

Segundo, a formação e posterior estouro de uma bolha pode acarretar em 

distorção na alocação de recursos; podem afetar as variáveis objetivo do Banco 

Central (inflação e desemprego), via formação e destruição de riqueza e, por fim, 

ameaçam a liquidez do mercado e a estabilidade financeira. 

Terceiro, o Banco Central é responsável, tanto por evitar crises de liquidez 

como assegurar estabilidade financeira. 

Quarto, bolhas podem ser identificadas cedo o bastante, para que seja 

possível tomar uma ação de modo a evitar seus efeitos deletérios. 

Por fim, o Banco Central possui ferramentas suficientes para interromper a 

formação de uma bolha sem prejudicar outros objetivos da política monetária. 

Os primeiro, segundo e terceiro pontos descritos acima não são motivos de 

controvérsia. A discordância de opinião entre os grupos em questão reside no quarto 

e quinto pontos. 

A posição do Federal Reserve é concordante com o Benign Neglect. Diversos 

membros do FOMC como Bernanke (2002), Greenspan (2002c), Ferguson (2005) e 

Kohn (2006) mostraram uniformidade de opinião em seus pronunciamentos.  

Fundamentalmente, os membros defendem que o Banco Central não deve agir para 

evitar ou amenizar o processo de formação de bolhas de ativos. A melhor ação da 

                                            
6
 Vide, por exemplo, BORDO & JEANNE, 2002. CECCHETTI 2000 e 2003
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autoridade monetária resume-se em mitigar os efeitos contracionistas após o 

estouro da bolha e facilitar a transição da economia para uma próxima fase de 

expansão. 

O primeiro obstáculo a uma ação pró-ativa do Fed é o problema da 

identificação. É difícil reconhecer que determinado movimento de preços é 

realmente uma bolha. Para isso, seria necessário conhecer quais os fundamentos 

que estão por trás do movimento do preço de um ativo – a taxa de desconto que 

remunera o investidor para manter determinado ativo em seu portfólio - informação 

esta que não é diretamente observável. 

Mesmo considerando-se a hipótese de que é possível a identificação de uma 

bolha durante sua formação, ainda persiste o problema dos instrumentos disponíveis 

à autoridade monetária. Os membros do FOMC argumentam que a utilização da 

taxa de juros assume que o movimento dos preços acompanha os movimentos da 

política monetária ou, em outras palavras, que um pequeno movimento na política 

monetária deveria resultar em um modesto declínio na formação de uma bolha. 

Contudo, tal resposta não encontra respaldo na realidade. Seria necessário um 

aumento de grande magnitude na taxa básica de juros para influenciar a formação 

de uma suposta bolha. 

A situação torna-se mais complexa quando se suspeita, como geralmente é o 

caso, que a bolha ocorre em um mercado específico. Não há como os efeitos da 

política monetária afetarem uma única classe de ativos, deixando os outros 

mercados financeiros e a economia isentos. Portanto, a utilização de uma política 

monetária contracionista visando a influenciar um mercado específico, afetaria todos 

os outros mercados de ativos e setores da economia real, resultando em um custo 

elevado para sanar um processo sobre o qual não se pode ter certeza. 

It is by no means evident to us that we currently have--or will be able to find-
-a measure of equity premiums or related indicators that convincingly 
presage an emerging bubble. Short of such a measure, I find it difficult to 
conceive of an adequate degree of central bank certainty to justify the scale 
of preemptive tightening that would likely be necessary to neutralize a 
bubble

7
. (GREENSPAN, 2002c, p. 7). 

                                            
7 Não é evidente para nós que, atualmente, temos - ou seremos capazes de encontrar - uma medida 

de prêmios ou de indicadores que antecipem de forma convincente a formação de uma bolha. Na 
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Sendo assim, resta a autoridade monetária a ação reativa, sanando os efeitos 

contracionistas decorrentes do ajuste deflacionário, após o estouro da bolha.  

Admite-se também a adoção de políticas no nível microeconômico, incluindo a 

supervisão das instituições financeiras para assegurar o nível de capital adequado, 

stress test nos portfólios e aumento da transparência nas demonstrações contábeis 

e relatórios financeiros. Estas medidas devem ser capazes de moderar os efeitos 

das oscilações cíclicas, sem causar maiores custos à atividade. 

Entende-se que, por mais danosos que sejam os efeitos de um ajuste 

deflacionário, ele é menos danoso do que a tentativa de evitar-se uma bolha com 

uma política monetária restritiva que poderia levar todos os setores da economia e 

uma redução da atividade desnecessária. 

                                                                                                                                        
falta de tal medida, é difícil conceber um grau de segurança adequado para justificar, por parte banco 
central, um aperto monetário na escala necessária para neutralizar uma bolha. (Traduzido pelo autor). 
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3 O FED, O SISTEMA FINANCEIRO E O QUADRO ECONÔMICO DOS EUA 
ENTRE 2001 E 2007 

A política monetária do Federal Reserve no período recente deve ser entendida 

em dois eixos. O primeiro, refere-se às mudanças que ocorreram no âmbito da 

regulação do sistema monetário e financeiro dos Estados Unidos da América após 

1970. A partir desta data, o estado norte-americano passou a adotar medidas que 

revogavam os controles estabelecidos no pós-guerra, formatando um sistema 

propício à expansão das atividades e da riqueza financeira e, ao mesmo tempo, 

dependente da ação do estado e suas instituições nos momentos de instabilidade.  

O segundo, é o entendimento da conjuntura econômica na qual a autoridade 

monetária operava, no final dos anos de 1990 até 2007. Neste período, a economia 

norte-americana passou tanto pelo ajuste dos excessos do mercado de ações, a 

partir de 1993, como enfrentou desafios de natureza diversa, como os atentados de 

11 de setembro de 2001 e os escândalos financeiros envolvendo fraudes contábeis. 

A estrutura institucional do sistema financeiro norte-americano orquestrado a 

partir de 1933, buscava evitar os episódios de falências financeiras e destruição do 

aparato produtivo ocorridos no período entre guerras, sobretudo, após a crise de 

1929. Esta estrutura foi reconstruída pelo Glass-Steagall Act (1933) e pelo Securities 

Exchange Act (1934) e fundava-se em três princípios. Primeiro, a proteção estatal 

que incluía o sistema de seguro de depósitos e mecanismos de supervisão; 

segundo, as restrições à competição entre instituições financeiras; terceiro, a 

intenção de dar transparência na gestão dos negócios. (BRAGA; CINTRA, 2004). 

Este arcabouço institucional em conjunto com o sistema resultante de Bretton 

Woods operou no imediato pós-guerra e permitiu 30 anos de estabilidade 

prevalecente entre a segunda parte da década de 1945 até o início da década de 

1970. (BELLUZZO, 1995). 

O arranjo político institucional do pós-guerra começou a demonstrar sinais de 

saturação em meados da década de 1960. A ampliação da concorrência 

intercapitalista, e os conflitos distributivos representavam uma ameaça à 

continuidade das elevadas taxas de crescimento conjugadas à estabilidade de 

preços. Nesta etapa de rearranjo, os pontos mais importantes foram o aumento da 
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inflação; a criação do euro mercado e das praças off shore, estimuladas pelo 

excesso de dólares decorrente do déficit do balanço de pagamentos norte-

americano e a substituição das taxas de câmbio fixas pelo regime de taxas 

flutuantes em 1973 (BELLUZZO, 1997). Esta nova conjuntura implicou  

transformações no aparato regulatório do sistema financeiro. 

O arcabouço regulatório do sistema financeiro começa a ser desmontado na 

década de 1970. O processo de desregulamentação, mudanças institucionais, 

concentração bancária e desintermediação concomitante aos avanços tecnológicos 

e sua aplicação nas finanças configuraram um sistema propício à expansão de 

novos produtos financeiros e técnicas de gerenciamento de capital. O ―novo‖ arranjo, 

mais flexível e capaz de supostamente dispersar os riscos, teria resultado em um 

sistema financeiro hígido e mais resistente às oscilações financeiras, segundo a 

visão da autoridade monetária norte-americana. 

A crença tornou-se mais forte, após os efeitos relativamente restritos dos 

episódios observados no final dos anos 1990 início de 2000. A crise da dívida da 

Rússia e da América Latina, a quebra do Long Term Capital Management e, 

sobretudo, a quebra da bolsa Nasdaq, os atentados terroristas de 11 de setembro de 

2001 e os escândalos corporativos envolvendo grandes empresas como a Enron 

não tiveram, segundo Alan Greenspan, o efeito destrutivo condizente com seu 

potencial. 

Tal interpretação sugere que a condução da política monetária pós- 2001 teria 

subjugado os efeitos que novas crises teriam sobre a economia, mas não sem aviso. 

Diferente da crença do Federal Reserve na flexibilidade e capacidade do sistema 

financeiro em absorver choques, algumas análises interpretam o sistema financeiro 

que se formou a partir de 1970 de forma mais crítica. 

Nesta visão, a desregulamentação do mercado e a anuência com as novas 

formas de gestão de risco e de capital iam ao encontro da necessidade do gestor 

lidar com a crescente instabilidade e ao risco de crédito associado a ativos de médio 

e longo prazos. Contudo, as novas técnicas e produtos criaram riscos de natureza 

diversa, como os diferentes incentivos à tomada de riscos por parte do gestor do 

capital e os efeitos dos produtos derivativos e dos processos de securitização que, 

em lugar de reduzir ou eliminar o risco, espalharam-no. 

Apesar dos alertas, foi com uma visão positiva e manutenção do processo de 

fraca regulação que o Fed conduziu a política monetária após 2001. A partir desse 
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ano, a economia norte-americana passaria pelo processo de ajuste resultante da 

reversão dos 7 anos de crescimento ininterruptos com inflação controlada 

experimentada entre 1993 e 2000. 

Durante a década de 1990, os ganhos de produtividade resultantes das 

inovações que caracterizaram a ―nova economia‖ sustentaram as expectativas de 

permanente alta às empresas, formando a bolha na bolsa de empresas de 

tecnologia – Nasdaq. A expansão desta bolha foi acompanhada pelo aumento no 

consumo e investimento, resultantes do ciclo de crédito baseado na expansão do 

valor da riqueza acionária. 

A contraparte da expansão do crédito foi a deterioração da situação patrimonial 

da família americana. O endividamento – aumento do passivo – era contrarrestado 

pelos ganhos de capital do lado do ativo, ignorando o fato de que enquanto o ativo 

pode ruir rapidamente, o mesmo não acontece com o passivo. 

Em 2000, a economia americana entrou no processo de ajuste inevitável. O 

índice Nasdaq, após alcançar o topo em março de 2000 desvalorizou-se 46,8% até 

dezembro daquele ano e cairia mais 32,7% em 2001. 

Os anos de 2001 a 2003, seriam pautados pelo processo de recuperação e 

foram caracterizados por algumas peculiaridades. Os elevados níveis de consumo e 

de investimento no setor imobiliário desempenharam papel crucial no processo de 

recuperação, fazendo um contraponto ao reduzido nível de investimento não 

residencial. A conjunção de políticas monetária e fiscal expansionistas, assim como 

a continuidade do processo de endividamento das famílias, que agora extraiam 

riqueza dos seus ativos imobiliários em processo de valorização, são os fatores que 

auxiliaram na retomada da atividade. 

No período os atentados de 11 de setembro de 2001 viriam adicionar 

dificuldades ao processo de recuperação. Assim, o congresso aprovou, em 2002 e 

2003, pacotes fiscais com o objetivo de desoneração do investimento. Do lado do 

consumo, a contínua capacidade de extração de renda, resultante da valorização do 

preço dos ativos imobiliários, impulsionados pelas baixas taxas de juros hipotecários 

e pela política monetária expansionista auxiliaram sua manutenção em patamares 

elevados. 

A partir de 2004 a recuperação tomou ímpeto. O consumo continuou a exercer 

papel fundamental na manutenção da atividade, prosseguindo o processo de 

extração de renda dos ativos imobiliários valorizados e pelo aumento da renda 
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disponível. A recuperação dos investimentos em equipamento e software sugeria o 

término do ciclo de ajuste do estoque que impedia a expansão do investimento. Mas 

foi o investimento imobiliário que continuou a expandir-se. O aumento da demanda 

impulsionada pelo crédito impulsionou o preço dos imóveis que aumentaram 95%, 

entre 2001 e 2006. 

O aumento no valor dos imóveis encontrou seu topo em 2006. A partir desse 

ano, o valor das moradias entrou em processo descendente e a crise derivada desse 

ajuste colocou em prova os fatores que eram defendidos pelo Federal Reserve como 

responsáveis pela maior flexibilidade e resiliência da economia norte-americana a 

choques adversos - sistema financeiro desregulado, os novos produtos financeiros e 

as técnicas de gerenciamento de risco. 

3.1 A regulação do sistema financeiro no pós-guerra 

Nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, o acordo de Bretton Woods foi 

concebido com o propósito de evitar a repetição das más experiências das décadas 

anteriores. 

Nos anos 1920, a alta inflação mundial alimentada pela demanda reprimida 

durante o período do conflito, a rápida expansão do dinheiro em circulação durante a 

guerra, o intenso conflito de classes e, sobretudo, a ausência de uma potência 

disposta a assumir o papel estabilizador anteriormente desempenhado pela Grã-

Bretanha, tornava impossível a proposta de se recuperar a estabilidade monetária 

pela volta do ―padrão ouro‖ (BLOCK, 1989).   

Segundo Belluzzo (2004), a inflação observada nos anos 1920 deu lugar a um 

processo deflacionário na década de 1930, desencadeado pela mudança no sinal da 

política monetária norte-americana em 1928. 

Entre 1929 e o início da Segunda Guerra, as economias capitalistas 
mergulharam na violenta queda de preços das mercadorias, na deflação de 
ativos, nas sucessivas e intermináveis crises bancárias, nas 
desvalorizações competitivas das moedas, na ruptura do comercio 
internacional e do sistema de pagamentos e, finalmente, no colapso do Gold 
Exchange Standart. (BELLUZZO, 2004, p. 122). 
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Portanto, a quebra do mercado de valores dos EUA, em 1929, e a crise 

Europeia de 1931, acabariam por conduzir o arranjo econômico mundial para um 

sistema de protecionismo comercial e desvalorizações competitivas de câmbio 

(BLOCK, 1989). O resultado desse experimento foi o desemprego e a paralisação de 

máquinas, além da reação violenta das sociedades, a desagregação econômica 

observada no período. (BELLUZZO, 1995). 

O papel desempenhado pelo estado norte-americano no período entre 

guerras influenciou, tanto o desenvolvimento político-econômico da época, como o 

arranjo que seria estruturado no acordo de Bretton Woods. 

Durante os anos 1920, a necessidade interna de capital da Grã-Bretanha a 

impedia de continuar exportando capital à taxa do pré-guerra. Esta função passou a 

ser desempenhada pelos EUA, que se tornaram os grandes provedores de capital 

internacional. Contudo, a disputa dentro do estado norte-americano entre os 

partidários de uma atuação externa expansionista - grandes industriais e interesses 

bancários de Wall Street - e os que se opunham ao internacionalismo - pequenas e 

médias empresas, sobre as quais estava organizada a maior parte da economia – 

limitava a ação política econômica norte-americana no âmbito internacional. 

Assim, se por um lado os Estados Unidos da América aumentaram a 

concessão de crédito à Europa, por outro, tomaram medidas contraditórias com a 

expansão de sua influência externa. Por exemplo, insistiram no pagamento das 

dívidas da Grã Bretanha, França e outros aliados de guerra; reverteram o fluxo de 

capital para a Alemanha no final dos anos 1920, intensificando dificuldades no 

pagamento das reparações de guerra; adotaram uma política de comércio exterior 

protecionista; conduziram uma política monetária contrária ao padrão ouro, 

esterilizando os efeitos expansionistas das importações de ouro, o que impedia o 

aumento dos preços internos e mantinha a competitividade dos produtos americanos 

no mercado internacional. 

A debilidade da Grã-Bretanha e a incapacidade da economia americana de 

utilizar seu poderio econômico para impulsionar a economia internacional estavam 

na origem da debilidade do padrão ouro no período entre guerras, experiência que 

se encerraria com a crise de 1929. (BLOCK, 1989). 

Apoiadas nas experiências da Grande Depressão – falências financeiras e 

destruição do aparato produtivo - buscou-se a estruturação de um sistema 
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―anticrise‖, baseado na especialização, regionalização e segmentação. (BRAGA; 

CINTRA, 2004). 

A estrutura institucional do sistema financeiro americano foi reconstruída pelo 

Glass-Steagall Act (1933) e pelo Securities Exchange Act (1934) e fundava-se em 

três princípios. Primeiro, a proteção estatal que incluía o sistema de seguro de 

depósitos e mecanismos de supervisão; segundo, as restrições a competição entre 

instituições financeiras; terceiro, a intenção de dar transparência na gestão dos 

negócios (BRAGA; CINTRA, 2004). 

As medidas adotadas para limitação da concorrência envolvem três 

processos: adoção de teto para as taxas de juros sobre os depósitos a prazo e 

empréstimos; restrição a ampliação das redes bancárias; segmentação de funções 

entre as instituições financeiras. Conforme apontado por Braga & Cintra: 

Os controles para evitar a exacerbação da concorrência assumiram 
diversas formas. Em primeiro lugar, o Fed estabeleceu um teto para as 
taxas de juros sobre os depósitos a prazo captados e empréstimos 
concedidos pelos bancos, bem como proibiu o pagamento de juros sobre os 
depósitos à vista (Regulation Q). Em segundo lugar o McFadden Act (1927) 
já havia instituído restrições à ampliação das redes bancárias interestaduais 
existentes, assim como a constituição de novas redes interestaduais. Em 
terceiro lugar a segmentação restringiu a concorrência tanto no ativo quanto 
no passivo das instituições financeiras. No ativo, as instituições de 
poupança e empréstimos e os bancos de poupança mútua se 
especializaram no crédito hipotecário; os bancos comerciais, em 
empréstimos de capital de giro às empresas. No passivo, apenas os bancos 
comerciais tinham permissão para oferecer contas correntes (depósitos à 
vista); as instituições de poupança se concentraram em depósitos a prazo. 
As outras instituições financeiras – bancos de investimento, companhias de 
seguro, fundos de pensão – não tinham autorização para oferecer contas de 
depósito a prazo e seus passivos não estavam sujeitos ao seguro de 
depósito (BRAGA; CINTRA, 2004, p. 257). 

Assim, a concorrência era limitada pelos limites impostos às taxas de juros 

sobre os depósitos à vista e a segregação entre instituições de depósitos a prazo e 

de poupança evitavam o descasamento de prazo entre o ativo e o passivo dessas 

instituições. A regulação também incluía limite à tomada de risco por meio do 

requerimento mínimo de capital e restrição a certas atividades por parte dos bancos 

comerciais: 

A legislação instituiu também mecanismos que limitavam a liberdade dos 
bancos comerciais em assumirem riscos: requerimento de capital mínimo, 
proibição de certos tipos de empréstimos e limites para a concessão de 
crédito a determinados tomadores; proibição de entrarem nas atividades de 
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subscrição de ações, bônus e seguros; e proibição de deterem bônus e 
ações de empresas em seus portfólios. Os bancos comerciais podiam 
negociar apenas títulos públicos. As operações de underwriting ficaram 
circunscritas aos bancos de investimento e corretoras de títulos e valores 
imobiliários (BRAGA; CINTRA, 2004, p. 257). 

Foi este arcabouço institucional, em conjunto com o sistema resultante de 

Bretton Woods, que operou no imediato pós-guerra e permitiu 30 anos de 

estabilidade prevalecentes entre a segunda parte da década de 1945 até o início da 

década de 1970. (BELLUZZO, 1995). 

A limitação da concorrência afetou também o incentivo do gestor da riqueza 

financeira à tomada de risco. Entre os anos 1950 e 1960, formou-se um sistema 

dominado pelas instituições bancárias, no qual os incentivos à tomada de risco por 

parte dos gestores da riqueza eram limitados. Uma vez que a regulação limitava a 

concorrência, não havia motivo para que os acionistas incentivassem os gestores a 

busca de melhores resultados. Por sua vez, os gestores não tinham sua 

remuneração atrelada ao desempenho dos investimentos. Em seu lugar, recebiam 

elevada remuneração fixa, o que reduzia a tendência de tomada de risco em busca 

de melhores retornos. O principal controle sobre o gestor era a própria estrutura de 

capital do banco. A constante possibilidade de uma corrida bancária, caso os 

acionistas entendessem incompetência ou má fé por parte do gestor tornava-o 

conservador. Tal arranjo servia aos correntistas, que tinham seu capital seguro; e 

aos acionistas que desfrutavam uma renda estável em razão da concorrência 

limitada. (RAJAN, 2005). 

É necessário destacar que, concomitante ao processo de regulamentação do 

sistema financeiro, ao término da Segunda Guerra Mundial, os arranjos de Bretton 

Woods e os desdobramentos posteriores levaram os EUA a posição de estado 

nacional controlador da liquidez mundial. (BRAGA; CINTRA, 2004). 

Essencialmente, as propostas de Bretton Woods instituíam um regime de 

câmbio fixo, mas ajustável em função de desajustes estruturais; estabelecimento do 

ouro como lastro para o controle de emissão de moeda pelos EUA e do dólar como 

lastro das demais moedas; livre conversibilidade entre as moedas nacionais para 

transações correntes e investimentos produtivos, garantindo a mobilidade dos 

capitais privados entre os países; controle dos fluxos de capitais de curto prazo; e a 

criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Bird. 
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Após 1944, a conversibilidade em ouro teria desdobramentos importantes. A 

posição de maior proprietário de reserva de ouro dos EUA (detinham dois terços das 

reservas mundiais) garantiu ao dólar a posição de moeda mundial, uma vez que era 

a única que podia ser convertida em ouro em montantes significativos. Dada sua 

conversibilidade, os outros países passaram a manter suas reservas em dólar, 

consolidando a moeda americana como referencial monetário internacional. 

A aceitação do dólar como referência monetária internacional significou que 

caberia ao Federal Reserve a regulação da liquidez do sistema financeiro 

internacional. As contradições, entre a necessidade crescente de liquidez para a 

reconstrução dos países no pós-guerra e a regra de conversibilidade de Bretton 

Woods foram resolvidas a favor do primeiro. Por meio da expansão do déficit no 

balanço de pagamentos, os EUA viabilizaram a expansão da liquidez internacional. 

Os déficits no balanço de pagamentos americano promoveram o surgimento 

de um mercado de crédito em dólar fora dos EUA. O Banco Central americano 

funcionou como regulador do sistema de crédito em que se transformou o regime 

monetário internacional. (BELLUZZO, 1997; BRAGA; CINTRA, 2004). 

Formou-se uma organização financeira baseada no crédito bancário, no qual 

as restrições aos pagamentos eram relaxadas. Havia uma relação de clientela entre 

bancos, bancos centrais e empresas que privilegiaram o refinanciamento das 

posições devedoras. Esta orientação favoreceu a manutenção da taxa de juros 

nominal e real em patamares baixos. A imposição de teto para as taxas de juros, 

junto com políticas que impulsionavam a expansão do produto fizeram com que a 

rentabilidade dos bancos derivasse da expansão de sua base de empréstimos 

(BELLUZZO, 1997). 

O resultado foi um período de expansão do produto e redução da amplitude 

dos ciclos de crédito. Como aponta Belluzzo: 

Tal sistema evoluiu de maneira razoavelmente estável. As cargas tributarias 
e o gasto público subiram rapidamente em quase todos os países 
desenvolvidos. Os déficits fiscais eram excepcionais e passageiros, as 
taxas de investimento privado bem elevadas, as intervenções de última 
instância praticamente inexistentes e as taxas de inflação muito baixas. Os 
próprios níveis de endividamento ex post do setor privado como proporção 
do PIB evoluíram satisfatoriamente, porque as taxas de crescimento 
elevadas do produto e da renda permitiam a absorção da alta propensão ao 
endividamento ex ante (BELLUZZO, 1997, p. 168). 
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O arranjo político institucional do pós-guerra começou a demonstrar sinais de 

saturação em meados da década de 1960. A ampliação da concorrência 

intercapitalista e os conflitos distributivos representavam uma ameaça à 

continuidade das elevadas taxas de crescimento conjugadas à estabilidade de 

preços. Nesta etapa de rearranjo, os pontos mais importantes foram o aumento da 

inflação; a criação do euro mercado e das praças off shore, estimuladas pelo 

excesso de dólares decorrente do déficit do balanço de pagamentos norte-

americano; a substituição das taxas de câmbio fixas pelo regime de taxas flutuantes 

em 1973 (BELLUZZO, 1997). Esta nova conjuntura implicou transformações no 

aparato regulatório do sistema financeiro. 

3.2 O desmonte do aparato regulatório do pós-guerra 

O arcabouço regulatório do sistema financeiro começa a ser desmontado na 

década de 1970. A regulação até então existente entrava em conflito com o 

interesse dos gestores da riqueza financeira que, compelidos pela concorrência 

internacional, buscavam diversificar as possibilidades de ganho com diferentes 

instrumentos (moedas, títulos, commodities etc.). 

O processo de desregulamentação consistiu na retirada das barreiras 

regulatórias que impediam a concorrência entre produtos, instituições e mercados. A 

medida que o desencadeou foi o Depository Institutions Deregulation and Monetary 

Control Act que extinguiu a Regulation Q. Esta última impunha um teto para as taxas 

de juros pagas pelas instituições depositárias sobre os depósitos a vista.  

Enquanto as taxas de juros permaneceram baixas, os tetos tinham promovido 

a estabilidade, pois limitavam a concorrência entre as instituições. Contudo, sob 

taxas de juros altas ou em tendência de elevação, a Depository Institutions 

Deregulation and Monetary Control Act representava uma desvantagem 

concorrencial às instituições de depósito, resultando na transferência de recursos 

destas para os mercados monetários, em que maiores taxas de retorno poderiam 

ser obtidas. Os mercados monetários não estavam sujeitos aos tetos de captação e 

à proibição de pagamento de juros sobre os depósitos à vista (BRAGA; CINTRA, 

2004). 
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A transferência de recursos para os mercados de capitais é chamada de 

desintermediação bancária. O processo implicou o afastamento das relações 

tradicionais entre as instituições bancárias e seus clientes. Os indivíduos passaram 

a investir suas reservas indiretamente no mercado por meio de fundos mútuos, 

companhias de seguro e fundos de pensão e também em firmas por meio dos 

fundos de venture capital, hedge funds e outras formas de empresas de gestão de 

capital8 (RAJAN, 2005). 

O aumento da concorrência intensificou o processo de concentração 

bancária, que ganhou ímpeto durante a década de 1990, à medida que os estados 

retiravam as restrições federais e estaduais à expansão geográfica. 

O movimento de expansão geográfica de agências e bancos foi impulsionado 

pelos avanços tecnológicos. A tecnologia da informação permitiu que os bancos 

emprestassem e tomassem emprestado de seus clientes a distância, a competição 

advinda de concorrentes de outros estados aumentou (RAJAN, 2005). Como não 

havia controle legal sobre transações dessa natureza, as limitações foram 

gradativamente removidas. O Reigle-Neal Interet Banking and Branching Efficiency 

Act (1994) eliminou as restrições geográficas às filiais interestaduais, permitindo o 

nascimento de uma estrutura bancárias de âmbito nacional (BRAGA; CINTRA, 

2004). 

Além do processo de concentração bancária, as atividades dos grandes 

bancos também se modificaram. Uma vez que a desregulamentação aumentou a 

concorrência pelos melhores empréstimos e reduziu a margem dos produtos 

tradicionais, os grandes bancos buscaram captar clientes com apetite por risco 

maior ou atingir os clientes tradicionais com produtos diferenciados. 

Em 1999, a aprovação do Gramm-Leach-Bliley Financial Modernization Act 

consolidou a expansão dos grandes bancos comerciais para atividades típicas de 

bancos de investimentos, administração de ativos e operação no mercado de 

seguros. 

Enfim, as barreiras geográficas e de produtos foram varridas. Os grandes 
bancos comerciais americanos estenderam suas atividades para além dos 
tradicionais empréstimos bancários, passando a administrar fundos mútuos 
e oferecer serviços de gestão de ativos através de seus departamentos. 
Buscaram ainda escapar das regras prudenciais, promovendo a 

                                            
8
 Neste sentido, outra denominação possível ao processo seria reintermediação, conforme sugerido 

por Rajan (RAJAN, 2005, p. 314). 
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securitização dos créditos. Para enfrentar a concorrência, os bancos 
reivindicaram e foram se transformando em supermercados financeiros, 
terminando com a separação das funções entre os bancos comerciais e de 
investimentos. (BRAGA; CINTRA, 2004, p. 263). 

Além do processo de desregulamentação, que significou a retirada das 

barreiras legais que impossibilitavam o aumento da concorrência entre instituições, 

mercados e produtos e das mudanças institucionais representadas pelo surgimento 

de novas instituições de gestão do capital, ambos culminando no processo de 

reintermediação financeira, o avanço tecnológico foi um terceiro fator a impulsionar 

as mudanças no ambiente financeiro após 1970. (RAJAN, 2005). 

Os avanços tecnológicos reduziram os custos de comunicação e computação, 

assim como os custos de aquisição, processamento e armazenamento de dados 

alteraram diversos aspectos das transações financeiras. No processo de crédito, as 

informações disponíveis – histórico de inadimplência e balanços - sobre indivíduos e 

firmas podem ser obtidas de fontes centralizadas, o que aumentou a disponibilidade 

de informações e eliminou a necessidade de acompanhamento presencial do credor 

pelas companhias tomadoras de recursos. Adicionalmente, estas informações 

passaram a ser processadas de forma automática, o que reduziu custos no processo 

de análise. 

Os avanços tecnológicos deram lugar ao desenvolvimento de novas técnicas 

de engenharia financeira e de otimização de portfólio, as técnicas de securitização e 

o desenvolvimento dos modelos de credit scoring (assunção de risco de crédito a 

cada tomador) que passaram a ser amplamente utilizados. 

O processo de securitização surgiu com a disponibilidade de informações de 

histórico de crédito de potenciais tomadores, o que aumentou o número de 

potenciais credores que analisavam cada tomador. Adicionalmente, a disponibilidade 

de informação funcionou como fator punitivo aos maus pagadores, pelo aumento do 

custo e pela restrição de acesso a créditos futuros. 

Um segundo fator importante foi a padronização dos contratos, que permitiu 

que um contrato de crédito fosse agrupado a outros contratos e vendido como um 

pacote de créditos a investidores passivos que não possuíam capacidade de, por si 

só, realizar empréstimo a um terceiro, originando um novo contrato de crédito – 

também conhecido como capacidade de originação. Os contratos agrupados podem 
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possuir diferentes durações, liquidez e risco. A este processo denomina-se 

securitização. 

A securitização separa o originador do crédito daquele que irá efetivamente 

carregar parte9 do risco em sua carteira. Isto é considerado benéfico por alguns, 

uma vez que permite a especialização de originadores e daqueles que carregam o 

risco gerado, o que aumenta a capacidade de geração e absorção de risco do 

mercado como um todo. (RAJAN, 2005). 

Por outro lado, alguns autores (BRAGA 1997; BELLUZZO, 1997) enxergam 

em tal processo uma resposta à crescente instabilidade e ao risco de crédito 

associado a ativos de médio e longo prazos. Por um lado, a securitização seria uma 

maneira dos credores líquidos evitarem os passivos bancários; de outro, os 

devedores buscarem o mercado de capitais, como alternativa mais barata ao 

endividamento. 

O desenvolvimento dos modelos de credit score também foi desdobramento 

dos avanços computacionais e da disponibilidade de informações. Segundo 

Greenspan (2002b), as novas técnicas computacionais e a disponibilidade de 

informação permitiram que a quantificação de riscos associada a cada carteira, 

aumentasse a importância do profissional de risco no processo de concessão de 

crédito. A partir de momento em que as empresas com melhor classificação de 

crédito pelas agências de rating, passaram a captar fundos por meio da abertura de 

capital e colocação de divida no mercado, os bancos passaram a deter maior 

participação em seus portfólios de tomadores de maior risco, reforçando ainda mais 

o comportamento pró cíclico das instituições financeiras. Com o aumento de risco 

associado aos tomadores de crédito, os bancos passaram a desenvolver técnicas 

mais formais de gerenciamento desse risco, desenhadas para capturar 

quantitativamente as mudanças na exposição ao perfil de risco de suas carteiras de 

crédito.  

Este desenvolvimento modificou o balanço de forças entre o agente 

responsável pela negociação do crédito - gerente de crédito - e o agente 

responsável pelo controle do risco associado ao crédito - gerente de risco. O gerente 

                                            
9
 Referimo-nos à ―parte‖ do risco, pois é prática do mercado que o originador do crédito mantenha em 

sua carteira parte das cotas do produto securitizado que foi vendido a outras instituições do mercado. 
No Brasil, este mecanismo é conhecido como cota subordinada, existente nas operações de FIDC. 
Em caso de default de crédito, a primeira parte das cotas a não receber os fluxos de caixa a que tem 
direito são da cota subordinada. 
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de crédito, em uma economia competitiva, tende a ter maior interesse em fechar um 

negócio do que avaliar seus riscos, em um processo no qual a posição do gerente 

de risco era pouco considerada. Contudo, as novas ferramentas de mensuração 

permitiram a precificação do risco de forma mais criteriosa, conferindo maior 

autoridade ao gerente de risco no processo de crédito e aumentando o 

conhecimento das instituições sobre seus perfis de risco (GREENSPAN, 2002b). 

Outros dois aspectos importantes para o entendimento da formatação do 

sistema financeiro desregulamentado foram os instrumentos derivativos e a nova 

estrutura de incentivos aos gestores da riqueza financeira, uma vez que ambos 

colaboram para o aprofundamento da volatilidade dos mercados. 

O surgimento dos contratos derivativos decorreu do aumento da volatilidade 

dos preços dos ativos a partir da ruptura do sistema monetário internacional, em 

1973. Contudo, não só a necessidade de hedge (proteção) contra a volatilidade dos 

preços dos ativos fez aumentar a utilização desse tipo de instrumento, mas também 

o fator especulativo predominante nos mercados (BELLUZZO, 1997). 

Os primeiros contratos derivativos foram negociados, em 1972, na forma de 

contratos futuros de moedas estrangeiras. Novos modalidades surgiram nos EUA, 

em 1973, com o contrato de opções sobre ativos financeiros; em 1975, com o 

contrato futuro de taxa de juros; em 1979, com os contratos futuros com bônus do 

tesouro americano de 90 dias; em 1982, com os contratos futuros de índice de bolsa 

de valores norte-americano. 

Atualmente, uma grande variedade de contratos é negociada nas praças 

financeiras do mundo, servindo como instrumento de hedge para os gestores da 

riqueza financeira. Mas, a aquisição de um derivativo não significa que o risco do 

ativo objeto (ativo no qual o derivativo é referenciado) tenha sido eliminado, mas, 

sim, transferido e espalhado. 

O agente que procura fazer hedge passa o risco para frente, mas o risco em 
si não deixa de existir. O agente que assumiu tenta se proteger através de 
operações semelhantes, formando uma extensa rede de transações. Enfim, 
o risco não é destruído, mas meramente espalhado em todas as direções. 
(BRAGA; CINTRA, 2004, p. 277). 

Além do surgimento e desenvolvimento do mercado de derivativos, outra 

mudança que formata o sistema financeiro, após 1970, referiu-se ao incentivo à 

tomada de risco por parte do gestor da riqueza financeira. O ambiente 
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desregulamentado e modificado pelas novas tecnologias de análise conduziu a 

modificações no sistema de incentivos dos gestores do capital privado. Neste novo 

ambiente, a antiga forma de remuneração, baseada em salários fixos elevados, foi 

substituída pela remuneração com base nos resultados. Para incentivar a busca por 

bons investimentos, a compensação do gestor passou a ser sensível ao retorno das 

aplicações, especialmente, quando comparado a seus concorrentes. 

Adicionalmente, uma vez que os investidores gozam de livre mobilidade de capital e 

são atraídos por retornos elevados, a remuneração também passou a ser função do 

Asset Under Management (AUM) de cada instituição, o que aprofunda a relação 

entre retorno e remuneração (RAJAN, 2005). 

O conhecimento por parte dos gestores de que são avaliados em relação a 

seus concorrentes pode conduzir a dois tipos de comportamentos perversos. O 

primeiro, é o incentivo a tomar riscos que são ocultos aos investidores, tipicamente 

aqueles de austeras consequências, mas de baixa probabilidade de ocorrência – tail 

risk, ou risco de cauda, em referência à cauda da distribuição de probabilidade da 

um determinado evento – que oferecem remuneração não desprezível no tempo. O 

segundo é o incentivo ao comportamento mimético.  A adoção do mesma estratégia 

de investimento do concorrente é um seguro contra o risco de se obter desempenho 

inferior a seu grupo de comparação. Este tipo de comportamento pode afastar o 

preço dos ativos de seus fundamentos, ou seja, critérios objetivos de avaliação dão 

fundamento ao preço de um ativo10. 

Ambos os comportamentos podem se alimentar mutuamente durante o 

período de formação de uma bolha, quando os gestores estão dispostos a aceitar o 

risco de cauda representado pela reversão abrupta dos preços dos ativos a seus 

fundamentos. O conhecimento de que outros gestores estão tomando os mesmos 

riscos assegura que um único gestor não irá obter um desempenho 

significativamente abaixo de seus concorrentes, caso o risco de baixa probabilidade 

se realize. 

As transformações descritas acima demonstram as características de um 

sistema financeiro, no qual os riscos, embora aparentemente melhores gerenciados, 

                                            
10

 Por exemplo, é possível precificar uma ação por meio de desconto do fluxo de caixa projetado da 
empresa a uma determinada taxa de juros. A projeção deste fluxo de caixa baseia-se na análise do 
balanço da empresa e do setor no qual ela atua. Assim, a precificação de uma ação baseada em 
seus fundamentos significa a análise dos dados do balanço e mercado da empresa.  
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passaram a existir em uma nova forma ainda não plenamente reconhecida pelos 

participantes do mercado e as autoridades monetárias. 

Taken together, these trends suggest that even though there are far more 
participants today able to absorb risk, the financial risks that are being 
created by the system are indeed greater. And even though there should 
theoretically be a diversity of opinion and actions by participants, and greater 
capacity to absorb the risk, competition and compensation may induce more 
correlation in behavior than desirable. While it is hard to be categorical about 
anything as complex as the modern financial system, it is possible these 
developments may create more financial-sector-induced procyclicality than 
the past. They also may create a greater (albeit still small) probability of a 
catastrophic meltdown

11
.  (RAJAN, 2005, p. 318). 

3.3 A visão da autoridade monetária sobre o processo de desregulamentação 
e a recuperação da crise de 2000 - 2001 

Na percepção do Fed, as mudanças no sistema financeiro teriam dotado a 

economia dos EUA de maior flexibilidade, fator-chave para compreender a 

resiliência observada nas crises recentes, como a crise do Sudeste Asiático (1997), 

da Rússia e do Long-Term Capital Management (LTCM) em 1998, as crises 

cambiais na América Latina nos anos 1990, a quebra da bolsa NASDAQ em 2000 – 

2001, os atentados de 11 de setembro de 2001 e os escândalos corporativos 

envolvendo fraudes contábeis, como o caso ENRON. Assim, Greenspan argumenta 

que: 

The success of that strategy in the United States confirmed, by the 1980s, 
the earlier views that a loosening of regulatory restraint on business would 
improve the flexibility of our economy. Flexibility implies a faster response to 
shocks and a correspondingly greater ability to absorb their downside 
consequences and to recover from their aftermath. No specific program 
encompassed and coordinated initiatives to enhance flexibility, but there was 
a growing recognition, both in the United States and among many of our 
trading partners, that a market economy could best withstand and recover 

                                            
11 Juntas, essas tendências sugerem que, mesmo que hoje exista um maior número de participantes 

capazes de absorver riscos, os riscos financeiros que estão sendo criados pelo sistema são, de fato, 
maiores. Teoricamente, deveria existir diversidade de opiniões e ações dos participantes, e uma 
maior capacidade de absorver os riscos, contudo, a competição e a compensação podem induzir uma 
correlação no comportamento maior do que o desejável. Embora seja difícil ser categórico sobre 
coisa tão complexa como o sistema financeiro moderno, é possível que estas evoluções criem 
prociclicalidade maior do que no passado. Eles também podem criar maior probabilidade de um 
colapso catastrófico. (traduzido pelo autor). 
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from shocks when provided maximum flexibility
12

. (GREENSPAN, 2004b, p. 
2). 

As consequências do processo de desregulamentação sobre o setor 

financeiro, em conjunto com as novas tecnologias de informação, foram, na visão do 

Federal Reserve, de singular importância. As melhores técnicas de gerenciamento 

de risco, o desenvolvimento de produtos derivativos e o processo de securitização 

permitiram ao setor expandir-se, financiando um maior volume de trocas, ao mesmo 

tempo em que os riscos são melhor gerenciados. Estes fatores conferem maior 

resiliência ao setor financeiro, o que colabora para reduzir a magnitude das 

oscilações cíclicas. 

No setor financeiro, o primeiro aspecto das transformações seria o 

aprendizado dos grandes bancos comerciais na avaliação de seus riscos descritos 

na seção anterior. Estes desenvolvimentos teriam contribuído para a redução da 

magnitude das oscilações das atividades bancárias. Nas palavras de Greenspan: 

[…] better risk management and the associated quantification have the real 
potential for reducing the wide attitudinal swings that are associated with the 
historical cyclical pattern in bank credit availability […]. Formal procedures 
for quantifying credit risk as an integral part of the operational loan process 
imply--and in the long run, virtually ensure--a process for recognizing, 
pricing, and managing risk. Risk quantification should lead to tighter controls 
and assigned responsibilities. The risk effects of lending officers' decisions 
can be recognized in a more timely fashion, thus reducing the cyclical 
attitudinal swings in banking

13
. (GREENSPAN, 2002b, p. 3). 

Segundo, o desenvolvimento dos produtos financeiros complexos, em 

especial, os derivativos, como os Credit Default Swaps (CDS), também teriam 

                                            
12 O sucesso dessa estratégia nos Estados Unidos [da América] confirmou, na década de 1980, os 

pontos de vista anteriores de que um afrouxamento da restrição regulamentar sobre as empresas 
melhoraria a flexibilidade da nossa economia. A flexibilidade implica uma resposta mais rápida aos 
choques e uma capacidade proporcionalmente maior de absorver seus efeitos e se recuperar de suas 
consequências. Nenhum programa específico englobou e coordenou as iniciativas para aumentar a 
flexibilidade, mas havia um reconhecimento crescente, tanto nos Estados Unidos como nos parceiros 
comerciais, que uma economia de mercado pode melhor resistir e se recuperar de choques, quando 
munidos de máxima flexibilidade. (Traduzido pelo autor). 
13 [...] A melhor gestão e quantificação dos riscos têm o potencial real para reduzir as oscilações que 

estão associadas com o padrão cíclico histórico na disponibilidade de crédito bancário [...]. Os 
procedimentos formais para a quantificação do risco de crédito como parte integrante do processo 
operacional de empréstimo implica - e, no longo prazo, praticamente garante - um processo de 
reconhecimento, precificação e gerenciamento de riscos. A quantificação dos riscos deve levar a 
controles mais rigorosos e atribuição de responsabilidades. Os riscos derivados das decisões do 
gerente de crédito podem ser reconhecidos de uma forma mais rápida, reduzindo assim as flutuações 
cíclicas na atividade bancária. (Traduzido pelo autor). 
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contribuído para aumentar a resiliência do sistema financeiro. Os CDS são um 

seguro contra a inadimplência de uma security ou de um grupo de security. Apesar 

de funcionarem como um seguro, os CDS não são uma apólice de seguro, não 

estando sujeitos à regulação mais estrita do mercado. Pelo contrário, é um derivativo 

negociado no mercado de balcão desregulado. 

Avanços conceituais na precificação de opções e outros produtos derivativos, 

em conjunto com melhoras nas tecnologias computacionais e de comunicação, 

reduziram os custos e expandiram as oportunidades de proteção (hedging risk) 

contra riscos que não eram mitigados nas décadas anteriores. Adicionalmente, o 

risco de crédito da contraparte combinado com o uso de instrumentos derivativos e o 

uso de colaterais teriam contribuído no desenvolvimento de um sistema financeiro 

mais flexível e resiliente. (GREENSPAN, 2002e). 

A visão de que os novos produtos financeiros auxiliavam na mitigação dos 

riscos fazia crescer a preocupação quanto ao excesso de regulação nesse mercado, 

sobretudo para os derivativos OTC (over the counter). 

A assunção de que apenas profissionais do setor financeiro atuam em tais 

mercados, o que dispensa a proteção necessária aos investidores não 

especializados, torna a regulação não só dispensável, como também prejudicial. Isto 

por que, em um ambiente competitivo, a busca por retornos superiores aos normais 

implica a posse de informações não disponíveis ao restante do mercado. 

Esta característica era ainda mais acentuada considerando-se que os 

mercados financeiros são os que mais se aproximam dos mercados eficientes. 

Assim, a maior exigência de informações necessárias a uma regulação mais estrita 

minaria os processos criativos. Reduziria também o potencial de mitigação de riscos 

associados à imperfeição de mercado, uma vez que, grandes partes das inovações 

dos derivativos OTC, envolvem novas formas de dispersão de risco. (GREENSPAN, 

2002e). 

Cabe ressaltar que a eclosão da crise, em 2007, suscitou o debate sobre o 

papel dos Bancos Centrais na supervisão e regulação do sistema financeiro. 

Segundo Levine (2010), parte da responsabilidade do colapso do sistema financeiro 

global recai na falha da ―governança da regulação financeira‖ (governance of 

financial regulation) – entendida com o sistema de desenho, aperfeiçoamento e 

implementação das políticas financeiras. Esta ―falha‖ ocorreu, apesar do 

conhecimento de sua existência por parte das autoridades, que mantiveram políticas 
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desestabilizadoras e que falharam em se adaptar às inovações de um sistema 

financeiro dinâmico. Três exemplos sobre como a regulação colaborou para a crise 

são: (i) a adoção das avaliações das agências de rating por parte da Securities and 

Exchange Comission (SEC), em 1975, para o estabelecimento do requerimento de 

capital; (ii) a pouca transparência, com anuência do Fed e da SEC, dos mercados 

Over the Counter; (iii) a utilização do Credit Default Swaps  para redução da reserva 

de capital (capital regulatório) a partir de 1996.  

Assim, os bancos passaram a comprar CDS, liberando capital para alocação 

em ativos mais lucrativos e consequentemente de maior risco. Em 2007, o maior 

banco comercial americano havia adquirido US$ 7,9 trilhões em CDS, e o mercado 

de CDS alcançou o volume nominal de US$ 62 trilhões. O problema foi a grande 

exposição aos CDS emitidos por parte de algumas instituições. A American 

International Group (AIG) havia emitido US$ R$ 500 bilhões em CDS, possuindo 

uma base de capital de aproximadamente US$ 100 bilhões para cobrir todas as suas 

posições de seguro tradicional e no mercado de derivativos. A grande exposição da 

AIG e de outras emissoras de CDS aumentou a preocupação sobre a capacidade de 

cumprir suas obrigações em momentos de perturbação financeira. 

O terceiro fator apontado para a resiliência da economia foi o processo de 

securitização14. Havia a crença de que a dispersão dos riscos poderia reduzir o 

efeito cascata em caso de inadimplência do credor original. 

The development of our paradigms for containing risk has emphasized, and 
will, of necessity, continue to emphasize dispersion of risk to those willing, 
and presumably able, to bear it. If risk is properly dispersed, shocks to the 
overall economic system will be better absorbed and less likely to create 
cascading failures that could threaten financial stability

15
. (GREENSPAN, 

2002f, p. 1). 

A resiliência da economia americana às crises passou a ser tida como muito 

forte após, o impacto modesto das crises do final dos anos 1990 e início de 2000, 

sobretudo depois da quebra da bolsa NASDAQ em 2000 – 2001. Este episódio foi 

                                            
14

 Greenspan (2010) reconhece que teria acredito exageradamente nos benefícios do processo de 
securitização. 
15 O desenvolvimento de nossos paradigmas para contenção do risco enfatizou, e, por necessidade, 

continuam a enfatizar a dispersão de risco para aqueles que estão dispostos e, presumivelmente, são 
capazes de suportá-lo. Se o risco está bem disperso, os choques no sistema econômico global são 
melhor absorvidos e menos susceptíveis a criar o efeito das falhas em cascata que podem ameaçar a 
estabilidade financeira. (Traduzido pelo autor). 
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marcante, apesar do estouro ―da maior bolha da história‖, o que fez deflacionar, 

aproximadamente, US$ 8 trilhões em valor de ativos, não houve a falência de 

nenhuma instituição financeira - bancos comerciais e de investimento (BLINDER; 

REIS, 2005).  

A recuperação econômica foi rápida na avaliação de algumas instituições, 

analistas e do Fed. Mesmo os atentados de 11 de setembro de 2001, que 

provocaram a destruição das instalações de algumas instituições financeiras, 

interrompendo a operação dos mercados financeiros durante alguns dias, não 

tiveram efeito prolongado sobre o setor financeiro e real. Estes acontecimentos 

teriam potencial de conduzir a economia a processos recessivos profundos, mas isto 

não ocorreu (GREENSPAN, 2002c). Assim, a crença do Fed de que as inovações e 

transformações no setor financeiro tornavam o sistema mais resiliente, foi reforçada 

em 2001. 

Apesar da interpretação do Fed quanto aos motivos que permitiram que 

acontecimentos potencialmente recessivos não tivessem efeitos duradouros sobre a 

atividade econômica, algumas ponderações devem ser realizadas. 

Uma explicação alternativa para esta resiliência é dada por Persaud (2002), 

que aponta a predominância de posições compradas em derivativos de crédito dos 

bancos americanos. Tomando estas posições as instituições bancária norte-

americanas estavam protegidas contra a ocorrência de default em suas operações 

de crédito no momento em que a crise se intensificou. As seguradoras européias 

eram a contraparte dos contratos derivativos, impelidas a tomar ativos de maior risco 

frente à queda na taxa de juros dos títulos públicos dos países desenvolvidos que 

passaram de 6% a.a para menos de 4% a.a durante a década de 1990. Assim, 

apesar do aumento da volatilidade dos mercados financeiros, acompanhado de 

deflação dos ativos e de recessão econômica, os efeitos da crise nos EUA entre 

2000 e 2002 foram amenizados. Contudo, os riscos não foram eliminados, mas 

apenas alocados em outros tomadores, no caso as instituições de seguro européias. 

Esta mudança de posição não significou maior resiliência ao sistema como um tudo, 

mas apenas uma transferência de risco. 

Uma segunda ponderação deve ser feita quanto à ―curta‖ duração da crise, 

resultante da quebra da Nasdaq e dos eventos geopolíticos ocorridos a partir de 11 

de setembro que foram tomados como grandes provas à economia. De fato, o 
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potencial recessivo desses acontecimentos foi bem contornado pelo sistema 

financeiro. Mas, cabem ressalvas sobre a recuperação ocorrida no período. 

Primeiro, porque a própria medição do NBER, que determina a crise, entre 

março e novembro de 2001, foi divulgada em julho de 2003, ou seja, 2 anos após a 

data apontada, o que indica a dificuldade na determinação. O Council of economic 

advasory (2004) considera que a recuperação ocorreu a partir de 2003. De fato, os 

dados da economia demonstram que a recuperação não ocorria de maneira 

generalizada, o que ficou evidenciado pela ameaça de deflação no contexto de uma 

recuperação incipiente. 

Desde o início do 2001, o Fed reduziu a taxa básica de juros em 475 pontos 

base para 1,75% a.a. (Gráfico 1), após a sequência de choques adversos que 

atingiram a economia (quebra da NASDAQ, atentados de 11 de setembro, 

escândalos corporativos revelados pela caso ENRON, tensões geopolíticas com a 

guerra do Iraque), testaram a vontade dos agentes a assumir riscos. Estes 

acontecimentos precipitaram a queda dos investimentos e mantiveram a economia 

crescendo abaixo de seu potencial durante 3 anos, com efeitos deflacionistas sobre 

os preços. Cresceram preocupações de que, caso reduções adicionais fossem 

necessárias, devido a choques negativos adicionais na demanda agregada, a 

política monetária poderia ser limitada pela taxa de juros nominal zero. 

No contexto, alguns analistas traçaram paralelo com o ocorrido na economia 

japonesa na década de 1990 (AHEARNE et al, 2002). O Japão experimentou 

crescimento dos preços das ações e imóveis, entre 1986 e 1989, que em conjunto 

com a baixa taxa de juros facilitou o financiamento dos investimentos. Como 

resultado, a taxa de empréstimos bancários sobre o PIB cresceu e os elevados 

gastos com investimento contribuíram para altas taxas de crescimento do produto. 

No período, o índice de preços ao consumidor permaneceu relativamente estável. 

Em 1989, com a continuidade do aumento dos preços das ações, imóveis e 

aumento dos índices de preço, o Banco do Japão aumentou a taxa de juros. Em 

resposta à política monetária restritiva e aos elevados níveis alcançados até aquele 

momento, o mercado de ações entrou em colapso no início de 1990.  

Não obstante, o PIB apresentou crescimento de 2,5% no último trimestre do 

ano e os preços ao consumidor continuaram a aumentar, o que levou o BOJ a 

realizar novos aumentos na taxa de juros. A partir de agosto de 1990, o Banco do 

Japão passou a reduzir as taxas de juros, conforme o PIB caiu mais 
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acentuadamente do que o esperado, saindo de, aproximadamente, 5% (4º Trim/4º 

Trim t-1) em 1990, para níveis próximos a zero, em 1992 e 1993. A inflação 

acumulada de 12 meses aproximou-se de 1% no fechamento de 1993, e o deflator 

implícito do PIB caiu para níveis ainda menores. Em resposta, houve maior 

afrouxamento da política monetária e foram adotados estímulos fiscais. A taxa do 

overnight caiu de 8,2% em março de 1991 para 2% em março de 1995 e alcançou 

0,5% em outubro do mesmo ano. 

Gráfico 1 - Fed Funds Rate (taxa objetivo e taxa real efetiva1) e inflação (núcleo 

PCE2 acum. 12 meses) - EUA - janeiro de 2001 a dezembro de 2007 

 

Fonte: Federal Reserve System e Bureau of Economic Analysis 

1: Deflacionado pelo Consumer Price Indexes for Personal Consumption Expenditures (PCE) 

2: Exclui alimentos e energia 

Ahearne et Al. (2002) apontaram quatro lições retiradas da experiência 

japonesa. Primeiro, que tanto a autoridade monetária, como o mercado falharam ao 

prever o processo deflacionário que se instalava na economia. Segundo, o Banco 

Central japonês adotou uma política monetária inadequada quando analisada 

retrospectivamente, apesar de parecer aderente à luz da percepção do ambiente 

econômico que se tinha à época. Terceiro, a efetividade da política monetária foi 
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minada pela retração da demanda por empréstimos por parte das empresas, e da 

oferta, por parte dos bancos. Quarto, a política fiscal deveria ter sido mais agressiva. 

Vale ressaltar que, de meados de 1994 até 1996, a economia demonstrou 

sinais de recuperação, o que retirou a necessidade de maiores estímulos aos olhos 

da autoridade monetária. Mas, a recuperação era frágil, e com a crise de Ásia, em 

1997-98, a economia japonesa novamente entrou em recessão. 

Embora estas lições não tenham determinado a política monetária do Fed, 

guardam similaridade com a condução da taxa de juros pelo Banco Central 

americano, entre 2001 e 2003. A preocupação com a deflação e falta de consenso 

quanto à determinação do período, que durou a recessão de 2001, evidenciam que 

a recuperação considerada rápida não foi fato inconteste. 

3.4 O quadro econômico: a “nova economia” e a crise de março de 2001 

Durante os anos 1990, especialmente a partir de 1993, os Estados Unidos da 

América experimentaram um período de expansão do produto, baixo desemprego e 

inflação moderada, em comparação aos 20 anos anteriores. Os dados da tabela 1 

permitem observar que o crescimento médio do produto foi de 3,87%, entre 1993 e 

2000, contra 2,93%, entre 1973 e 1992. A taxa de desemprego atingiu 4,0% da 

população economicamente ativa, o índice mais baixo desde 1970, e a inflação foi 

significativamente mais baixa comparada ao período anterior. 

Este desempenho foi atribuído aos ganhos de produtividade (que aumentaram 

a uma taxa média de 2,3% ao ano, comparados aos 1,4% nos 20 anos anteriores) 

resultantes das inovações tecnológicas, em conjunto com a melhoria organizacional 

e as políticas públicas. A esta situação de ―ganhos extraordinários de desempenho‖, 

convencionou-se chamar de ―nova economia‖. (COUNCIL OF ECONOMIC 

ADVISERS, 2001). 

A expectativa de que as inovações tecnológicas continuariam a sustentar o 

aumento da produtividade e do investimento empresarial, conduziu a uma forte e 

contínua elevação no preço das ações, que passaram a refletir expectativas de 

permanente alta para empresas que, em alguns casos, nunca haviam gerado lucro. 

Grande parte da valorização das ações ocorreu após 1995, sendo brevemente 

entrecortada pelas crises  do final da década de 1990. (CINTRA; FARHI, 2003). 
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Tabela 1 - PIB1, Inflação2, Crescimento3 e Produtividade4 

Variável 1973 - 1992 1993 - 2000 

PIB 2,93% 3,87% 

Inflação 6,24% 2,59% 

Desemprego 6,90% 4,00% 

Produtividade 1,40% 2,30% 

Fonte: Bureau of Economic Analysis e Bureau of Labor Statistics 

1 – média de crescimento do PIB real 
2 – Índice de preço ao consumidor (CPI). Dado anualizado 
3 – Percentual da população economicamente ativa desempregada no final 
de cada período 
4 - Produtividade média anual do setor não agrícola medida em produto / 
hora 

O índice Wilshire 500 (que compreende o maior número de empresas de 

capital aberto no mercado americano) quadruplicou, entre o fim de 1989 e 1999, 

com mais de 75% dessa valorização ocorrendo após 1995. Ao final de 1999, o valor 

de mercado das ações era superior a US$ 17 trilhões – US$ 10 trilhões mais alto do 

que no final de 1995. As ações de tecnologia obtiveram importante desempenho, 

respondendo por 23% do total da valorização do mercado, entre 1997 e 1999. 

(COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS, 2001). 

A contínua e generalizada elevação no preço das ações conduziu as 

avaliações a níveis extremos, com os múltiplos alcançando níveis inconsistentes em 

relação à sua média histórica. Em março de 2000, o dividend yield16 no mercado 

acionário americano alcançou 1,2; contra uma média de 3,6. Na mesma data, a 

relação preço/lucro17 indicava 28,3; em relação a uma média de 15,6 e um máximo 

de 36,4 em julho de 1999 (BIS, 2000). 

É fato marcante da expansão da década de 1990, a acentuada expansão do 

consumo e do investimento, resultantes do ciclo de crédito, baseado na expansão do 

valor da riqueza acionária, particularmente, dos setores de tecnologia, conforme 

apontado pelo relatório do BIS: 

[…] a striking characteristic of the upswing of the financial cycle in the 
second half of the 1990s was an extraordinary rise in equity prices, 
particularly in the technology and communications sectors. For a time, these 

                                            
16

 O dividend Yield é obtido com divisão dos dividendos pagos pelo preço de mercado de ação, indica 
a remuneração por dividendos do acionista realizada sobre o capital investido. A redução em relação 
à média histórica indica um preço de mercado da ação demasiadamente elevado. 
17

 A relação preço/ lucro é obtida com a divisão do preço de mercado da ação pelo lucro por ação. Ele 
indica o número de anos (exercícios) necessários para o investidor recuperar o capital investido. 
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gains appeared to be self-reinforcing, with higher equity prices contributing 
to stronger economic growth, even higher levels of confidence about the 
future and an increased willingness of banks to provide credit, particularly to 
firms in sectors with rapidly rising equity prices

18
. (BIS, 2001, p. 127). 

O aumento do consumo na economia norte-americana, sobretudo a parir de 

1998 é, geralmente, associado ao acentuado crescimento da riqueza desde 1994. 

Segundo o Council of Economic Advisers (2001), evidências históricas indicam que, 

para cada um dólar de aumento da riqueza no mercado acionário, há um aumento 

permanente no consumo futuro da ordem de três a quatro centavos de dólar por 

ano, com grande parte do efeito ocorrendo no terceiro ano. O aumento do valor do 

mercado acionário entre, 1994 e 2000, aumentou o consumo em, aproximadamente, 

1,3% ao ano. 

A análise da situação patrimonial dos setores da economia proposta por 

Santos (2004) demonstra que a contrapartida da expansão do crédito foi a 

fragilização financeira das firmas e das famílias. Durante o ―boom‖ dos anos de 

1990, ambos os setores obtiveram déficits financeiros, e o fato que distingue o 

período foi o aumento do passivo e a redução do ativo financeiro familiar. A opção 

para o financiamento do déficit financeiro familiar foi o aumento líquido nos 

empréstimos do setor com a crença de que:  

O contínuo e crescente endividamento das famílias não era importante 
porque contra restado por excepcionais ganhos de capital do lado dos 
ativos‖. Tal argumento ignora o fato de que, enquanto o valor real da 
riqueza financeira das famílias pode diminuir abrupta e dramaticamente, o 
mesmo não ocorre com as dívidas. Em outras palavras, embora o valor dos 
ativos do setor privado não financeiro tenha, de fato, subido 
significativamente durante o boom, a realização desses ativos em grande 
escala é e sempre foi impossível sem enormes perdas de capital causadas 
por um mercado vendedor. (SANTOS, 2004, p. 35). 

O resultado dessa dinâmica foi o aumento da participação do consumo no PIB 

de 66,4%, em 1991, para 69,5%, em 2001. O investimento passou de 13,4% para 

16,2% no mesmo período. Por outro lado, o estoque da dívida das famílias passou 

de 63,3% do PIB, em 1991, para 72%, em 2000. O endividamento das corporações 

                                            
18 [...] uma característica marcante do auge do ciclo financeiro na segunda metade da década de 

1990 foi um extraordinário aumento dos preços das ações, sobretudo no setor de tecnologia e 
comunicações. Por um tempo, esses ganhos parecem ter se auto-alimentado, com a elevação dos 
preços das ações contribuindo para um maior crescimento econômico, maiores níveis de confiança 
sobre o futuro e uma maior disposição dos bancos para fornecer crédito, especialmente para 
empresas dos setores com rápida valorização das ações. (Traduzido pelo autor). 
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não financeiras saiu de 41,1% para 46,8% do PIB no mesmo período. A relação 

entre o estoque de dívida das famílias e a renda pessoal disponível cresceu de 

87,9%, em 1991 para 112,2%, enquanto o serviço dessa dívida, que representava 

cerca de 17,36% da renda pessoal disponível no primeiro trimestre de 1991, chegou 

a 18,24% no último trimestre de 2000. (U.S DEPARTMENT OF COMMERCE). 

Por outro lado, o setor público apresentou tendência de redução de sua 

necessidade de financiamento, a partir do ano de 1992. Em 1998, conseguiu obter 

um superávit de US$ 37,9 bilhões que foi ampliado para US$ 159 bilhões em 2000. 

Esse resultado foi obtido, tanto pela contenção de gastos, inclusive os sociais, como 

pela elevação da carga tributária. (U.S DEPARTMENT OF COMMERCE). 

Gráfico 2 - Evolução dos índices de ações norte-americanos Nasdaq e 

Standard and Poors 500 de 1995 a 2001 

 

Fonte: National Association of Securities Dealers. Inc., and Standard & Poor´s 

A reversão do processo de valorização das ações tem início em março de 

2000 e acentuar-se-ia nos meses seguintes. Os índices das empresas de tecnologia, 

da mesma forma que obtiveram valorização mais acentuada, também caíram mais 

acentuadamente. O Nasdaq Composite Index, após atingir o pico em março, 

desvalorizou-se 35% até dezembro de 2000 (Gráfico 2). 
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A economia americana se recuperaria da reversão do ciclo experimentado no 

início dos anos 2000. A avaliação do Council of Economic Advasory (2004), indica 

que a recuperação definitiva ocorreu a partir de 2003. Desta data em diante a 

economia continuaria crescendo até a eclosão da crise do mercado imobiliário em 

dezembro de 2007. A análise do período 2001 a 2007 será tema da próxima seção. 

3.5 Da recessão a recuperação – 2001 a 2003 

Os primeiros 7 anos de século XXI foram únicos para os Estados Unidos da 

América. Além de enfrentar a reversão da tendência de crescimento que perdurou 

durante toda a década de 1990, o estado norte-americano deparou-se com questões 

geopolíticas que exerceram impacto direto na atividade e na política econômica do 

período. 

Entre 2001 e 2003, os três anos de recuperação mostram algumas 

características únicas. Ao contrário dos episódios anteriores (sobretudo em relação 

ao início de 1990), no período em questão os elevados níveis de consumo e 

investimento no setor imobiliário desempenharam papel crucial no processo de 

recuperação, fazendo um contra ponto ao reduzido nível de investimento não 

residencial. Além disso, os atentados de 11 de setembro e as questões relacionadas 

à governança corporativa e confiabilidade na demonstração dos resultados das 

empresas acrescentariam dificuldades extras à recuperação da economia. 

A conjunção de políticas monetárias e fiscais expansionistas, assim como a 

continuidade do processo de endividamento das famílias, que agora extraiam 

riqueza dos seus ativos imobiliários em processo de valorização foram os fatores 

que auxiliaram na retomada da atividade. Do lado contracionista, destaca-se o ciclo 

de ajuste ao excesso de estoque de capital (fator estrutural) construído na segunda 

metade da década anterior e a insegurança derivada dos acontecimentos 

geopolíticos (atentados e guerra do Iraque) e corporativos.  

Outro fator contracionista foi a fragilidade do mercado de trabalho, sobretudo o 

emprego no setor manufatureiro. Um dos fatores distintivos da recuperação foi a 

resiliência do consumo, impulsionado tanto pelo aumento da renda, resultante dos 

pacotes fiscais e baixa inflação, como pelo maior endividamento das famílias. Os 

dados do Gráfico 3 demonstram a dívida familiar, como fração da renda disponível. 
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Em 2001 a família americana possuía 80% de sua renda comprometida com 

pagamento de dívidas, em 2003, esse percentual alcançou 94% da renda disponível 

e superou 100%, a partir de 2005. 

Gráfico 3 - Relação Dívida Familiar sobre renda disponível da família norte-

americana de janeiro de 1990 a dezembro de 2007 

 

Fonte dos dados primários: Flow of Funds accounts e Bureau of Economic Analysis . 

Elaboração do autor 

Após os atentados de 11 de setembro, com a continuidade do baixo 

crescimento econômico e do fraco desempenho do mercado de trabalho, o 

congresso aprovou o Job Creation and Worker Assistance Act (JCWAA), 

transformado em lei em março de 2002.  Em maio de 2003, foi assinado o Jobs and 

Growth Tax Relief Reconciliation Act (JGTRRA). Os pacotes de 2002 e 2003 tinham 

o objetivo de desonerar o investimento. 

A capacidade de extração de renda (efeito riqueza), resultante da valorização 

do preço dos ativos imobiliários também auxiliou na manutenção do consumo em 

níveis elevados. Em parte, este efeito substituiu a queda do mercado acionário após 

março de 2000. A política monetária expansionista no período auxiliou a 

manutenção das taxas de financiamento imobiliário em patamares historicamente 

baixos, o que impulsionou, tanto os investimentos residenciais, como  o 

refinanciamento hipotecário. Os dados do Gráfico 4 demonstram o aumento da 
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participação das hipotecas na composição do endividamento das famílias norte-

americanas a partir de 2001. 

Gráfico 4 - Composição da dívida agregada das famílias americanas como 

percentual do PIB de 1990 a 2007 

 

Fonte dos dados primários: Flow of Funds accounts e Bureau of Economic Analysis. 

Elaboração do autor 

Cabe ressaltar que não existe consenso sobre os efeitos da taxa de curto 

prazo sobre as taxas de financiamento hipotecário. Sellon Jr. (2002), demonstra que 

o pass-through da política monetária às taxas de juros das hipotecas aumentaram 

constantemente entre 1972 e 2002, conforme demonstrado nos dados do Gráfico 5. 

Por outro lado Greenspan, (2010) argumenta que a relação da taxa de curto e 

longo prazo teria se reduzido a níveis insignificantes, a partir de 2002, de tal maneira 

que a política monetária do período não teve influência sobre a crise do subprime. 

(…) the 30-year mortgage rate had clearly delinked from the fed funds rate 
in the early part of this century. The correlation between the funds rate and 
the 30-year mortgage rate fell to an insignificant .17 during the years 2002 to 
2005, the period when the bubble was most intense, and as a consequence, 
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the funds rate exhibited little, if any, influence on home prices
19

. 
(GREENSPAN, 2010, p.40). 

Gráfico 5 - Pass-through da política monetária as taxas de juros das hipotecas 

 

Fonte: Sellon Jr., (2002) 

Alguns analistas, como apontado por Taylor (2007), fazem um contraponto a 

argumentação de Greenspan: 

Many have argued that these low interest rates (…) helped foster the 
extraordinary surge in the demand for housing (…)With low money market 
rates, housing finance was very cheap and attractive—especially variable 
rate mortgages with the teasers that many lenders offered. Housing starts 
jumped to a 25 year high by the end of 2003 and remained high until the 
sharp decline began in early 2006

20
. (TAYLOR, 2007 p.2). 

Independente da inexistência de consenso quanto à questão apresentada 

acima, um longo período de juros baixos, como o observado na década de 2000, 

acarreta outros riscos que não devem ser desprezados e que tiveram influência nos 

desdobramentos futuros. Segundo Rajan (2005), períodos prolongados de juros 

baixos acarretam no que foi denominado de ―risk-shifting‖. 

                                            
19 A taxa de hipoteca de 30 anos claramente se desvinculou da fed funds no início deste século. A 

correlação entre a taxa fed funds e a taxa de hipoteca de 30 anos caiu para insignificantes 0,17 
durante os anos de 2002 a 2005, período em que a bolha foi mais intensa, e, como consequência, a 
fed funds apresenta pouca ou nenhuma influência sobre o preço dos imóveis. (Traduzido pelo autor). 
20 Muitos têm argumentado que as baixas taxas de juros (...) ajudaram a promover o aumento 

extraordinário da procura por imóveis residenciais (...) Com as baixas taxas de mercado, o 
financiamento imobiliário era muito barato e atraente, especialmente as hipotecas de taxa variáveis 
com os teasers que muitos credores ofereciam. A construção de novas habitações saltou para maior 
alta dos últimos 25 anos no final de 2003 e permaneceu em patamares altos até o acentuado declínio 
que começou no início de 2006. (Traduzido pelo autor). 
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O risk-shifting consiste no incentivo à tomada de risco por parte de instituições 

que possuem um passivo fixo, como os fundos de pensão. Caso a taxa de juros caia 

a patamares abaixo do passivo atuarial, os fundos de pensão têm como única 

alternativa aceitar ativos de maior risco.  

Este comportamento também pode ser observado em hedge-funds cuja 

remuneração está relacionada à chamada ―taxa de performance‖. Geralmente, esta 

taxa equivale a 1% dos ativos sob gestão mais 20% sob o que exceder uma taxa de 

rentabilidade mínima. Quando as taxas de retorno do ativo de menor risco são altas, 

as taxas de rentabilidade mínimas são atingidas mesmo que o fundo ―carregue‖ 

pouco risco. Por outro lado, quando as taxas de retorno dos ativos de menor risco 

são baixas, o fundo é incentivado a aumentar seu risco para superar a taxa mínima. 

Além de incentivar a tomada de risco por parte de algumas instituições 

financeiras, o risk-shifting tem o efeito de aumentar o volatilidade do mercado. 

Segundo Rajan: 

Simple proxies such as VIX for the risk aversion of financial markets in the 
United States do seem to be positively correlated with the level of short-term 
interest rate (…) This suggests that risk appetites may well increase as 
interest rates fall, inducing a degree of procyclicality into the financial sector 
(…)

21
. (RAJAN, 2005, p. 340). 

Retornando à questão dos fatores de resiliência da economia após 2001, o 

consumo de bens duráveis foi o que apresentou maior dinamismo durante os anos 

de recuperação. Parte da explicação é que dois setores-chave, Furniture and 

household equipment, aumentaram suas vendas, acompanhando a expansão do 

mercado imobiliário. Também colaboraram para este desempenho as boas 

condições para financiamento de veículos que impulsionaram as vendas do setor, 

sobretudo em 2002.  

A análise desagregada dos componentes do investimento, conforme 

demonstrado nos dados da Tabela 2, revela que, enquanto o investimento 

residencial obteve bom desempenho, sendo responsável por 13% e 20% do 

crescimento do PIB em 2002 e 2003, respectivamente, o investimento não 

                                            
21 Aproximações simples como o VIX para uma medida de aversão ao risco dos mercados 

financeiros nos Estados Unidos da América parece estar positivamente correlacionada com o nível da 
taxa de juro de curto prazo (...). Isto sugere que o apetite por risco pode aumentar bastante com a 
queda dos juros, induzindo certo grau de prociclicidade no setor financeiro. (Traduzido pelo autor). 
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residencial caiu acentuadamente, e recuperou-se somente no final de 2003, 

conforme indicado nos dados da Tabela 3. 

A queda na taxa do investimento em equipamentos e software responde por 

grande parcela do desempenho do investimento não residencial. O alto investimento 

em tecnologia, durante a década de 1990, impulsionado pela troca de equipamento 

relacionado ao Y2K ou ―bug do milênio‖, criou um excesso de capacidade de capital, 

após a reversão das expectativas para o setor de tecnologia.  

Tabela 2 - Categoria de Gastos: contribuição ao crescimento do PIB (em p.p.) -  

EUA - 2000 a 2007 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PIB (Var. % real) 4,1 1,1 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 1,9

Consumo 3,44 1,85 1,85 1,97 2,42 2,34 2,01 1,65

Investimento Privado 1,19 -1,24 -0,22 0,55 1,55 0,92 0,46 -0,53

   Invest. Fixo 1,24 -0,32 -0,70 0,49 1,13 1,05 0,39 -0,30

       Invest. Fixo não Residencial 1,20 -0,35 -0,94 0,10 0,61 0,69 0,84 0,75

       Invest. Fixo Residencial 0,05 0,03 0,24 0,40 0,52 0,36 -0,45 -1,05

   Var. de Estoque -0,05 -0,92 0,48 0,06 0,42 -0,13 0,07 -0,23

Exportações Liquidas -0,85 -0,20 -0,65 -0,45 -0,66 -0,27 -0,05 0,57

Gastos do Governo 0,36 0,67 0,84 0,42 0,26 0,06 0,26 0,25

   Federal 0,03 0,24 0,44 0,43 0,28 0,09 0,15 0,09

      Defesa Nacional -0,02 0,14 0,28 0,36 0,26 0,07 0,07 0,10

      Não Defesa 0,05 0,09 0,15 0,07 0,02 0,02 0,07 -0,02

   Estadual e Municipal 0,33 0,43 0,40 -0,01 -0,02 -0,03 0,11 0,17  

Fonte: Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce 

Tabela 3 - Categoria de Gastos: variação real em relação ao período anterior 

(em %) – EUA – 2000 a 2007 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PIB (Var. % real) 4,1 1,1 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 1,9

Consumo 5,1 2,7 2,7 2,8 3,5 3,4 2,9 2,4

Investimento Privado 6,8 -7 -1,4 3,6 10 5,5 2,7 -3,1

   Invest. Fixo 7,4 -1,9 -4,2 3,2 7,3 6,5 2,3 -1,8

       Invest. Fixo não Residencial 9,8 -2,8 -7,9 0,9 6 6,7 7,9 6,7

       Invest. Fixo Residencial 1 0,6 5,2 8,2 9,8 6,2 -7,3 -18,7

Exportação 8,6 -5,6 -2 1,6 9,5 6,7 9 9,3

Importação 13 -2,8 3,4 4,4 11 6,1 6,1 2,7

Gastos do Governo 2 3,8 4,7 2,2 1,4 0,3 1,4 1,3

   Federal 0,5 4,1 7,3 6,6 4,1 1,3 2,1 1,2

      Defesa Nacional -0,5 3,8 7,4 8,7 5,7 1,5 1,6 2,2

      Não Defesa 2,4 4,6 7,2 2,8 1 0,9 3,2 -0,8

   Estadual e Municipal 2,8 3,7 3,3 -0,1 -0,2 -0,2 0,9 1,4  

Fonte: Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce 

Os investimentos residênciais tomaram trajetória oposta. A baixa taxa de 

financiamento, tanto para a aquisição como para a construção, e a contínua 

valorização no valor dos imóveis levaram a expansão dos investimentos no setor, o 
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que fica evidenciado pelo crescimento real 5,2% e 8,2% em 2002 e 2003, 

respectivamente (Tabela 3). Em parte esta categoria de investimento compensou a 

queda nos investimentos não residenciais, que passavam pelo processo de ajuste 

de estoque. 

3.6 A caminho da próxima crise 

A recuperação da economia americana tomou ímpeto em 2004, com sólido 

crescimento do produto e melhora sensível do mercado de trabalho. A economia 

apresentou estes avanços mesmo com inflação no preço da energia, o aumento da 

taxa básica de juros pelo Fed e o arrefecimento dos efeitos dos estímulos fiscais 

adotados nos 3 anos anteriores. Os fatores sugeriam que a economia entrava em 

uma nova fase de expansão autossustentada, em lugar de ser uma economia 

sustentada por pacotes de estímulo. 

A resiliência frente à crise conduziu algumas análises à conclusão de que a 

economia americana passava a funcionar de maneira mais estável. Teriam 

contribuído para isso as políticas de estabilização, as novas formas de 

gerenciamento de estoque - que teriam reduzido a volatilidade da produção - e a 

mudança para uma economia mais baseada no setor de serviços. 

Analisando-se os componentes da demanda agregada, é possível afirmar que 

o consumo continuou a exercer papel fundamental durante todo o período em 

análise, apesar da desaceleração de suas taxas de crescimento entre 2006 e 2007 

(Tabela 1 e Tabela 2). O consumo continuou impulsionado pelo contínuo aumento 

da renda disponível e pelo aumento no preço dos ativos. 

O aumento da renda disponível durante a década de 1990 e início de 2000 

coincidiu com acentuado aumento do consumo em relação à renda disponível. De 

1995 a 2000, em grande parte em razão da elevação do mercado acionário, a 

relação riqueza sobre a renda anual, que indica quantos anos o ativo total 

representa da renda disponível obtida em um ano, cresceu bastante acima de sua 

média histórica, eventualmente, atingindo 6,15 anos de renda disponível. A fração 

da renda disponível gasta com consumo também cresceu a picos históricos. A 

relação riqueza sobre a renda caiu acentuadamente, em 2000 e 2001, em razão da 

queda do mercado acionário. Desde seu ponto mais baixo no terceiro trimestre de 
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2002, esta relação tem aumentado rapidamente. No terceiro trimestre de 2005, já 

havia recuperado 5,6 anos de renda disponível, muito acima da média histórica de 

4,8 anos. Ganhos no mercado de ação são responsáveis por metade da 

recuperação, enquanto o aumento dos preços no mercado imobiliário conta com um 

terço da recuperação (COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS, 2008). 

Além de efeito do aumento da renda, também o mercado de crédito exerceu 

função primordial no impulso ao consumo. As várias maneiras de extração da renda 

extra derivada dos ativos imobiliários em conjunto com o otimismo quanto à 

recuperação da economia que entrava em uma fase de crescimento 

autossustentado, conduziram a um ciclo de crédito.  

Quanto aos investimentos, a partir de 2004, houve a recuperação dos 

investimentos em equipamentos e software, fator que anteriormente exercia pressão 

baixista. Apesar de difícil mensuração, o fim do ciclo de ajuste do excesso de 

estoque de capital construído no final da década de 1990, provavelmente, havia 

terminado. Esta fator da demanda agregada passou a exercer papel importante no 

crescimento do produto.  

Gráfico 6 - Evolução do Índice de Preços dos imóveis nos EUA de 1997 a 2008 

(índice: jan/2000=100 – Dados até agosto de 2008) 

 

Fonte: S&P/Case-Shiler Home Price Índices, apud BORÇA; TORRES (2008) 
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Contudo, o investimento imobiliário demonstrou maior ímpeto durante todo o 

período. A demanda por imóveis foi estimulada pelas baixas taxas de financiamento. 

O aumento da demanda e a valorização contínua dos imóveis, impulsionou a 

construção de novas residências. Os dados do Gráfico 6 demonstram que o preço 

dos imóveis aumentou 95,9%, entre 2001 e 2006. Os gastos com construção, após 

alcançarem o pico de US$ 683 bilhões em fevereiro de 2006 passaram a cair, 

conforme evidenciado nos dados do Gráfico 7, acompanhando a queda no preço 

dos imóveis. 

Gráfico 7 - Gastos em construção residencial nos EUA  de 2001 a 2008 

 

Fonte: BORÇA; TORRES (2008) 

O bom desempenho do setor de construção de novas residências apresentou 

reversão a partir de 2006, ano em que se observou queda acentuada nas vendas de 

imóveis e, consequentemente, no ritmo de novas construções. O Council of 

Economic Advasory (2006) apontava que, a partir de 2007, os principais fatores a 

impulsionarem a economia seriam as exportações e os investimentos em novas 

estruturas. 
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4 A POLÍTICA MONETÁRIA DO FED DE 2001 A 2007: PERCEPÇÕES, 
AVALIAÇÕES DE RISCO E COMUNICAÇÃO 

O presente capítulo analisa a política monetária do Federal Reserva System, de 

2001 a 2007, assim como busca identificar as percepções sobre a situação 

econômica corrente, avaliação de risco e o teor de seus comunicados no período 

que inclui as duas últimas grandes crises econômicas nos EUA. A pesquisa apóia-se 

na análise das atas de reuniões do Federal Open Market Comitte - FOMC e nos 

pronunciamentos semestrais do presidente do Fed ao Senado norte-americano. 

As atas do FOMC trazem uma descrição abrangente dos indicadores 

macroeconômicos, que podem ser agrupados para obter-se a visão do que será 

denominado neste trabalho de macrossetor. Assim, cada macrossetor representa o 

agrupamento dos indicadores econômicos específicos que são descritos nas atas do 

FOMC. O quadro abaixo apresenta a divisão realizada pelo autor e utilizada para a 

leitura das atas. A partir dele, foram elaborados quadros-resumo que buscam 

exprimir de forma sintética, qual a visão do FOMC sobre os macrossetores. 

A análise dos indicadores disponíveis nas atas é realizada para dois momentos. 

O primeiro trata da situação corrente da economia, e o segundo das perspectivas 

futuras. Assim, os quadros-resumo elaborados buscam exprimir também a 

temporalidade, trazendo para cada macrossetor analisado tanto a situação corrente 

como a perspectiva. 

Quadro 2 - Indicadores econômicos componentes dos macrossetores 

Macro setor Indicador econômico da ata 

Nível de Atividade Resumo da atividade econômica 

Mercado de Trabalho 

Demanda por trabalho 

Taxa de desemprego 

Emprego privado no setor não agrícola 

Inflação Análise dos índices de inflação (cheio e núcleo) 

Investimentos 

Resumo da produção industrial 

Produção industrial por setor (veículos automotores, 
equipamentos, indústria e extrativa.) 

Nível de estoques 

Investimento em capital fixo 

Utilização da capacidade instalada 

Confiança do empresário 

 
 (Cont.) 
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Quadro 2 (Cont.) 

Investimentos Lucratividade do setor industrial 

Consumo 

Gasto com consumo 

Renda pessoal 

Vendas no varejo 

Mercado Imobiliário 
Taxas de juros do setor imobiliário e construção de 

novos imóveis 

Atividade imobiliária no setor não residencial 
Fonte: Elaboração do autor 

Nas atas, outra informação disponível refere-se ao anúncio do balance of 

risks, traduzido neste trabalho por balanço de riscos. Por possuir um duplo mandato 

de manter o nível de atividade com estabilidade de preços, o Fed, no final das atas 

do FOMC, aponta o que considera ser o fator preponderante para a decisão de 

política monetária, ou seja, se a decisão sobre a taxa de juros foi mais influenciada 

pelo comportamento da inflação ou se maior peso foi dado às condições da 

atividade econômica. O balanço de riscos será discutido em algumas passagens 

deste trabalho, quando julgada uma informação relevante pelo autor. 

Além dos quadros-resumo, derivados da leitura das atas do FOMC, entre 

janeiro de 2001 e dezembro de 2007, também foram analisados os pronunciamentos 

do presidente do Banco Central ao congresso norte-americano. Para estes, os 

trechos de relevância ou que melhor exemplificam a posição do Fed sobre os temas 

abordados foram transcritos. Com o mesmo intuito de exemplificação, também foram 

transcritas algumas passagens das atas. 

A análise das atas sugere a divisão em oito períodos, para cada qual há um 

quadro resumo. Estes subperíodos foram delimitados pelo autor, segundo o critério 

de direcionamento da política monetária ou mudança de percepção do FOMC a 

respeito da situação da atividade econômica corrente e perspectiva. Os dados do 

Gráfico 8 abaixo demonstram os objetivos da taxa básica de juros fixada pelo FOMC 

e os períodos de análise, indicados pela alternância das regiões sombreadas e 

marcadas por algarismo romano. 

O primeiro período está delimitado entre janeiro e dezembro de 2001. O ano 

de 2001 marca a inflexão da economia americana de quase 10 anos de crescimento 

com estabilidade de preços para um período de recessão econômica. Nestas 

circunstâncias, o Fed reduziu a taxa básica de 6,00% para 3,5%, o nível mais baixo 

desde o início de 1994. 
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O principal fator que contribuía para a recessão, era a retração do 

investimento não residencial, que passava por um processo de ajuste de excesso de 

estoque de capital construído na década de 1990. Por outro lado, o consumo de 

bens duráveis e os investimentos residenciais exerciam um contraponto. Ambos 

apresentavam desempenho satisfatório, compensando, ao menos em parte, o efeito 

negativo da queda dos investimentos. 

Gráfico 8 - Divisão dos períodos e evolução do Fed Funds Rate de janeiro de 

2001 a dezembro de 2007 

 

Fonte dos dados primários: Federal Reserve System. Elaboração do autor 

O consumo era impulsionado pelo aumento da renda disponível propiciado 

pelos pacotes de estímulo fiscal e pelos ganhos de capital derivados da valorização 

dos imóveis. O Fed entendia que, naquele momento, a expansão do crédito e a 

valorização dos imóveis em parte compensavam as perdas no mercado acionário. 

Adicionalmente, os membros do FOMC destacaram em algumas ocasiões que 

apesar da queda do investimento não residencial, o investimento residencial 

apresentava bom desempenho. 

Com os ataques de 11 de setembro de 2001, a política monetária foi 

direcionada para enfrentar outros desafios. Imediatamente após o ataque, o principal 

objetivo foi prover as condições necessárias para garantir a continuidade financeira 

e "física" do funcionamento do sistema financeiro, em razão da destruição de 
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instalações de instituições importantes.. Posteriormente, nos 3 últimos meses do 

ano, a continuidade no processo de redução buscava limitar o efeito de uma queda 

ainda maior das expectativas sobre o investimento e o consumo. 

O segundo período, de janeiro a dezembro de 2002, marca o fim das 

reduções da taxa de juros, frente à percepção de que a atividade demonstrava sinais 

de recuperação. Contudo, as perspectivas positivas foram revertidas no final do ano, 

quando o consumo demonstrou sinais de enfraquecimento, levando o FOMC a 

adotar uma redução extra e preventiva da taxa básica de juros em novembro. Os 

mesmos fatores de resiliência do período anterior – consumo e investimento 

residencial – continuaram presentes em 2002. 

O terceiro período, de janeiro a agosto de 2003, é caracterizado pela 

continuidade da política monetária expansionista, na tentativa de dissipar a incerteza 

derivada do conflito geopolítico com o Iraque.  

Outro fator importante na condução da política monetária no período foram as 

preocupações quanto ao processo deflacionário que começava a se instalar. Os 

membros indicavam que um processo deflacionário teria impacto negativo sobre a 

atividade e sobre o funcionamento das instituições do mercado financeiro e 

aumentaria a dificuldade na condução da política monetária. 

Nesse período, frente ao aumento das incertezas para os investimentos, 

continuidade do processo de ajuste de excesso de capital, risco de deflação e pouca 

clareza quanto aos indicadores econômicos até então disponíveis, o Comitê 

sinalizou em seu comunicado que manteria a taxa de juros em patamar 

expansionista por um período prolongado de tempo, realizando inclusive um corte 

adicional de 25 pontos base na taxa básica em junho, justificado pelo FOMC, como 

uma espécie de ―seguro‖, para que a atividade afetivamente se recuperasse. 

Esperava-se que a taxa de juros baixa, além de favorecer o desempenho do 

mercado de capitais, também continuasse a impulsionar o mercado de construção e 

consumo. 

No quarto período, entre setembro de 2003 e maio de 2004, o cenário de 

incerteza modifica-se. A partir de setembro, há indicação de melhora na atividade, 

de tal maneira que a economia não precisaria mais dos incentivos monetários e 

fiscais para sua expansão. Além do consumo e do mercado imobiliário, sobre o qual 

há uma primeira referência nas reuniões do FOMC de que os preços dos imóveis 

eram influenciados por fatores especulativos, que continuavam a impulsionar a 
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economia, agora os investimentos também passavam a ser fator positivo na 

composição da demanda agregada. 

O quinto período, entre julho de 2004 e junho de 2006, marca o início da 

reversão gradual da política monetária expansionista adotada a partir de 2001.  O 

Fed aumentaria a taxa de juros em 25 pontos base a cada reunião, elevando-a de 

1% para 5,25%. 

Mas, o que impulsionou o movimento foram o risco de inflação e a percepção 

de que os fatores que deprimiam a atividade haviam se dissipado. Os índices cheios 

de inflação eram impactados pelo preço da energia. Contudo, o núcleo permanecia 

estável em torno de 2% ao ano. Alguma pressão advinda do mercado de trabalho 

também foi apontada como fator de risco para a inflação. 

Os efeitos que poderiam ser provocados na economia decorrentes de 

mudanças no mercado imobiliário, foram temas recorrentes nas reuniões do FOMC. 

Neste sentido, alguns membros do FOMC expressaram preocupação quanto ao 

efeito que o aumento das taxas de juros teriam sobre as taxas de longo prazo e, 

consequentemente, sobre a capacidade de extração, por parte dos consumidores, 

decorrente da valorização dos imóveis. Adicionalmente, em junho de 2005, o FOMC 

fez uma discussão especifica sobre uma possível bolha no mercado imobiliário, 

depois de reiteradas observações de alguns membros de que os preços dos imóveis 

poderiam estar impulsionados por fatores especulativos. Discussões sobre o tema 

foram constantes durante o ano de 2005.  

No sexto período, entre agosto de 2006 e agosto de 2007, o ciclo da alta na 

taxa básica terminaria, com a Fed Funds em 5,25%. A pausa foi induzida pela 

moderação do nível de atividade. Segundo percepção do FOMC, esta moderação 

era esperada, resultado dos efeitos da política monetária até então adotada e pela 

desaceleração no mercado imobiliário. Contudo, não acreditavam que esta 

desaceleração tivesse efeito sobre outros setores da economia. 

Os membros indicaram que o nível da taxa de juros no patamar de 5,25% a.a 

era o suficiente para sustentar a atividade com estabilidade de preços, mas a 

principal preocupação era com a evolução dos núcleos de inflação. 

No sétimo período, de setembro a dezembro de 2007, a política monetária 

volta-se para a tentativa de amenizar os efeitos da crise que, diferentes da 

percepção de alguns membros do Comitê, estava ainda em seus contornos iniciais. 

O aumento do risco para a atividade e a expectativa de que a inflação futura não 
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aumentaria em razão do produto interno bruto esperado abaixo do produto potencial 

levou o FOMC a iniciar o ciclo de redução da taxa básica de juros. 

A redução da taxa começou em setembro com um corte de 50 pontos base. 

Nos meses de outubro e novembro, o movimento de queda continuaria, porém em 

menor intensidade, com dois cortes sucessivos de 25 pontos base. 

Apesar de demonstrar maior preocupação quanto aos efeitos da crise sobre a 

atividade econômica, a redução da intensidade dos cortes na taxa nos 2 últimos 

meses do ano sugere que a crise continuava sendo subavaliada ou, ainda, que Fed 

desconhecia a real dimensão do problema que viria a enfrentar. 

A análise das atas sugere que o Fed tinha percepção do que se passava na 

economia americana, porém subjugava os potenciais efeitos do processo de ajuste 

que se aproximava. Entendiam que o consumo e o mercado imobiliário eram 

fundamentais ao processo de recuperação, após 2001 e, ao mesmo tempo, o 

grande período de inflação controlada permitia a expansão desses setores com base 

na ampla expansão do crédito – consequência da baixa taxa de juros. 

Percebe-se também que o comportamento dos preços no setor imobiliário era 

visto com algum fator especulativo, porém qualquer afirmação de que ocorria a 

formação de uma bolha era desautorizada, assim como não se mostrava plausível, 

segundo a opinião predominante no FOMC, qualquer ação do Fed sobre este 

mercado. 

4.1 Período I: janeiro a dezembro de 2001 

O ano de 2001 marcou um ponto de inflexão da economia americana. Como 

apontado nos dados do Gráfico 8, o Fed, entre janeiro e agosto, reduziu a taxa 

básica de 6,00% para 3,5%, o nível mais baixo desde o início de 1994. Além de sua 

magnitude, a redução da taxa básica de juros também foi notória por sua velocidade, 

e duas reduções foram realizadas em reuniões extraordinárias (janeiro e abril), 

evento raro que evidenciava a gravidade da crise. 

Os dados do Quadro 2 resumem a percepção do FOMC sobre a atividade 

econômica, mercado de trabalho, inflação, investimento (residencial e não 

residencial) e consumo. Sua observação demonstra que os membros do Comitê 
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consideravam a situação da atividade negativa, e o principal fator que contribuía 

para a recessão era o investimento não residencial, que passava por um processo 

de ajuste de excesso de estoque de capital construído na década de 1990. 

Por outro lado, o consumo de bens duráveis e os investimentos residenciais 

exerciam um contraponto. Ambos apresentavam desempenho satisfatório, 

compensando, ao menos em parte, o efeito negativo da queda dos investimentos 

sobre a atividade. 

Neste ambiente, aliado à percepção de que a inflação não representava uma 

ameaça, o Fed efetuou os cortes na taxa básica de juros, apontando que o risco de 

queda da atividade econômica era maior que o risco de inflação naquele momento. 

Quadro 3 - quadro resumo das atas do Federal Open Market Committee – EUA 

– janeiro de 2001 a dezembro de 2001 

Atividade econômica – Negativo 

 Atividade econômica fraca 
o Processo de ajuste no estoque de capital 

 Perspectiva de recuperação da atividade no final de 2001 e no decorrer 
de 2002 

o Estímulo da política monetária e fiscal expansionista 
o Fim do processo de ajuste de estoque de capital 

Mercado de trabalho – Negativo 

 Baixa demanda por mão de obra, refletida no aumento do índice de 
desemprego 

o Setor manufatureiro é o mais debilitado 

Inflação – Positivo 

 A leitura da inflação corrente e prospectiva é positiva em razão da: 
o Fraca atividade econômica 
o Capacidade instalada ociosa 
o Mercado de trabalho negativo 
o Produtividade crescente 

Investimento não residencial – Negativo 

 Queda no Investimento, sobretudo nos equipamentos e software 
o Processo de ajuste de excesso de estoque de capital 
o Deterioração das expectativas de lucro e condições futuras 

 Perspectiva de recuperação, após o termino do ajuste de excesso de 
estoque de capital 

 
Investimento residencial – Positivo 

 Mercado imobiliário impulsionado 
o Disponibilidade de crédito 
o Baixas taxas de financiamento hipotecário 

 

Consumo – Positivo  

 Consumo com ganhos moderados, mesmo em ambiente recessivo 
(Cont.) 
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 Quadro 3 (Cont.) 

o Aumento da renda disponível 
o Disponibilidade de crédito a taxas reduzidas 

 Impulsiona os bens de consumo duráveis 

 Perspectiva que haveria desaceleração do consumo 
o Declínio da confiança do consumidor associado ao aumento do 

desemprego 
o Efeito negativo da queda no valor das ações sobre a renda 
o Elevado nível de endividamento do consumidor 
o Aumento no nível de poupança 

Fonte: Atas do FOMC. Elaboração do autor 

Os membros do FOMC reconheciam que o consumo apresentava uma 

dinâmica diferenciada. O gasto com consumo em bens e serviços manteve-se 

elevado, mesmo com a redução da confiança e da renda resultante da queda no 

valor acionário e do mercado de trabalho debilitado. Nas recessões passadas, o 

consumo foi o primeiro componente da demanda agregada a apresentar redução, 

com a crise ainda em seu estágio inicial. 

Outros fatores distinguiam o processo de recuperação econômica observado, 

durante 2001, quando comparado com as recessões e recuperações ocorridas nos 

50 anos anteriores. Primeiro, o fator preponderante a impactar negativamente a 

demanda agregada foi o gasto com investimento, sobretudo os investimentos em 

equipamentos e software. Segundo, a produtividade que apresentou taxas 

crescentes, mesmo com a desaceleração da atividade. (FERGUSON, 2002). 

O consumo era impulsionado pelo aumento da renda disponível propiciado 

pelos pacotes de estímulo fiscal e pelos ganhos de capital derivados da valorização 

dos imóveis. Por outro lado, o FOMC indicava diversos fatores que poderiam 

restringir a expansão do consumo nos meses seguintes, como a queda nos preços 

das ações e na renda do trabalho, conforme evidenciado na ata do FOMC de agosto 

de 2001. 

In their review of developments in key sectors of the economy, members 
again emphasized the ongoing strength in household spending and its vital 
role in moderating the weakness in overall economic activity. Tax rebates, 
declining energy prices, and widespread discounting of retail prices were 
cited as positive factors in support of consumer spending on a wide range of 
goods and services. In addition, increasingly persuasive evidence indicated 
that realized capital gains from the sale of homes were a source of fairly 
significant amounts of consumer purchasing power in the economy. Looking 
ahead, members expressed some concern about how long the household 
sector would continue to prop up the economy in the absence of an upturn in 
business expenditures. While accommodative financial conditions and 
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reduced income tax rates should continue to undergird consumer spending 
(…), negative wealth effects from falling stock market prices, declining 
payrolls, and sluggish income gains--should they persist--might well depress 
consumer expenditures over coming months(...)

22
‖ (FEDERAL RESERVE 

BOARD, 2001a). 

Cabe observar ainda que o bom desempenho do consumo deve-se em 

grande parte ao consumo de bens duráveis, produto cujo consumo é correlacionado 

com a disponibilidade de crédito. O bom desempenho do investimento residencial 

era impulsionado pelas baixas taxas de financiamento hipotecário. 

O Fed entendia que, naquele momento, a expansão creditícia e a valorização 

dos imóveis em parte compensavam as perdas no mercado acionário. Em seu 

testemunho para o congresso de fevereiro de 2002, ao comentar o ano de 2001, 

Greenspan afirma o papel importante do impulso do crédito no consumo de bens 

duráveis e também dos baixos níveis das taxas de financiamento hipotecário que, 

além de impulsionarem o mercado de construção residencial, também permitiam 

extração da renda pelo refinanciamento hipotecário. 

Several factors were at work in support of household spending during this 
period. Low and declining interest rates provided a lift to outlays for durable 
goods and to activity in housing markets. Nowhere was the boost from low 
interest rates more apparent than in the sales of new motor vehicles, which 
soared in response to the financing incentives offered by manufacturers. 
Low mortgage interest rates not only sustained high levels of new home 
construction but also allowed households to refinance mortgages and extract 
equity from homes to pay down other debts or to increase spending

23
. 

(FEDERAL RESERVE MONETARY POLICY REPORT, 2002). 

                                            
22 Em sua revisão da evolução dos setores chave da economia, os membros novamente enfatizaram 

a força nos gastos domésticos e seu papel vital na moderação da fraqueza da atividade econômica 
global. A devolução de imposto, os preços da energia em declínio, e o desconto generalizado nos 
preços do varejo foram citados como fatores positivos a dar suporte aos gastos dos consumidores em 
uma ampla gama de bens e serviços. Adicionalmente, provas cada vez mais convincentes indicam 
que ganhos de capital realizado com a venda de imóveis residenciais foi uma fonte bastante 
significativa de poder de compra do consumidor. Olhando adiante, os membros expressaram alguma 
preocupação sobre quanto tempo o setor doméstico continuará a impulsionar a economia, na 
ausência de uma recuperação nos gastos empresariais. Por hora as condições financeiras 
acomodatícias e reduzidas taxas de imposto de renda continuam a embasar os gastos do consumidor 
(...), por outro lado, os efeitos negativos sobre a riqueza da queda dos preços de mercado das ações, 
a massa salarial em declínio, e os ganhos de renda lento - caso persistam - podem deprimir os gastos 
dos consumidores nos próximos meses. (Traduzido pelo autor). 
23 Vários fatores favoreceram o gasto das famílias durante este período. Taxas de juros baixas e 

declinantes possibilitaram a elevação dos gastos com bens duráveis e da atividade nos mercados 
imobiliários. Em nenhum lugar o impulso das baixas taxas de juros foi mais aparente do que nas 
vendas de veículos novos, que dispararam em resposta aos incentivos de financiamento oferecidos 
pelos fabricantes. Baixas taxas de juros hipotecários não mantiveram apenas os níveis elevados de 
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Em algumas ocasiões, os membros do FOMC destacaram que, apesar da 

queda do investimento não residencial, o investimento residencial apresentava bom 

desempenho, o que também foi apontado como fator distintivo desta etapa do ciclo 

de recuperação, conforme apontado na ata do FOMC de agosto de 2001 

 Homebuilding generally had remained robust in recent months, as relatively 
low mortgage interest rates continued to offset weakness in employment and 
incomes and the negative effects of declining stock market wealth

24
. 

(FEDERAL RESERVE BOARD, 2001a) 

Com os ataques de 11 de setembro de 2001, a política monetária foi 

direcionada, em um primeiro momento, para enfrentar outros desafios. 

Imediatamente após o ataque, o principal objetivo foi prover as condições 

necessárias para garantir a continuidade do funcionamento do sistema financeiro. 

Para isso, o Fed forneceu grande quantidade de liquidez por meio da janela de 

redesconto e continuou reduzindo a taxa básica de juros nas reuniões que se 

seguiram no ano. A taxa atingiu 1,75% em dezembro de 2001, seu menor nível em 

40 anos. Greenspan, ao testemunhar para o congresso em fevereiro de 2002, 

indicou que, alguns setores, demonstravam sinais de estabilização, o que trazia 

―esperança‖ de que a fase crítica do ajuste havia passado. Os ataques de 11 de 

setembro modificaram esta impressão. A acentuada queda no índice de confiança 

tanto de empresários como de consumidores aumentou a percepção do Fed de que 

mais reduções na taxa básica seriam necessárias. 

That hope was decisively dashed by the tragic events of early September. 
Adding to the intense forces weighing on asset prices and economic activity 
before September 11 were new sources of uncertainty that began to press 
down on global demand for goods and services (…). The simultaneous 
further slowing in activity raised concerns that a self-reinforcing cycle of 
contraction, fed by perceptions of greater economic risk, could develop. 
Such an event, though rare, would not be unprecedented in business-cycle 
history (…) In the immediate aftermath of the strikes, the Federal Reserve 
engaged in aggressive action to counter the effects of the shock on payment 
systems and financial markets. We provided a huge volume of reserves 
through open market operations, the discount window, and other means to 
facilitate the functioning of the financial system. We worked closely with 
many market participants, industry groups, and other government officials on 

                                                                                                                                        
construção de novas residências, mas também permitiram às famílias refinanciar hipotecas e extrair 
capital de suas casas para pagar outras dívidas ou aumentar os gastos. (Traduzido pelo autor). 
24 A construção residencial permaneceu robusta nos últimos meses, as taxas de juros hipotecárias 

relativamente baixas continuaram a compensar a fraqueza no emprego e na renda e o efeito negativo 
da diminuição da riqueza do mercado de ações. (Traduzido pelo autor). 
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a broad range of financial infrastructure problems that needed to be resolved 
quickly and in the common interest

25
. (GREENSPAN, 2002a). 

Nos 3 últimos meses do ano, a continuidade no processo de redução buscava 

limitar o efeito de uma queda ainda maior das expectativas sobre o investimento e o 

consumo. A percepção dos membros do FOMC, apontadas nos dados do Quadro 3, 

permaneceram as mesmas, com a diferença de que as informações sobre os 

componentes da demanda estavam sujeitos à maior incerteza. Especificamente, 

temia-se que a queda maior nas expectativas quanto às condições futuras pudesse 

deprimir ainda mais os investimentos e afetar negativamente o consumo. 

Na última reunião do ano, em dezembro, alguns membros foram contrários ao 

corte de 25 pontos base então realizado. Argumentavam que o estímulo monetário 

adotado até aquele momento era suficiente e ainda não havia exercido todos os 

seus efeitos. Apesar disso, frente ao cenário incerto, os membros realizaram o último 

corte da taxa como medida preventiva. 

4.2 Período II: janeiro a dezembro de 2002 

No início de 2002, o FOMC encerrou os cortes na taxa básica de juros, 

mantendo-a estável, durante quase 19 meses, a exceção de novembro de 2002 e 

junho de 2003, quando realizou reduções de 50 e 25 pontos bases, 

respectivamente. 

Em janeiro de 2002, os membros passaram a sinalizar que a economia já havia 

entrado em uma fase de recuperação, apesar da grande incerteza que circundava 

esta afirmação. O investimento em capital fixo, restringido pelo processo de ajuste 

                                            
25 Essa esperança foi decisivamente frustrada pelos trágicos eventos no início de Setembro. 

Somando-se às forças intensas que antes pesavam sobre os preços dos ativos e a atividade 
econômica, o atentado de 11 de setembro foi fonte de nova incerteza que começou a pressionar para 
baixo a demanda global por bens e serviços (...). A diminuição simultânea da atividade aumentou a 
preocupação de que um ciclo de contração, impulsionado pela percepção de maior risco econômico, 
pudesse se desenvolver. Tais eventos, embora raros, não são inéditos na história dos ciclos 
econômicos (...). No rescaldo dos ataques, o Federal Reserve se envolveu na ação agressiva para 
combater os efeitos do choque sobre o sistema de pagamentos e sobre o mercado financeiro. Nós 
fornecemos um volume enorme de reservas por meio de operações de mercado aberto, janela de 
redesconto e outros meios para facilitar o funcionamento do sistema financeiro. Nós trabalhamos de 
perto com muitos participantes do mercado, grupos industriais e outros funcionários do governo para 
solucionar uma ampla gama de problemas de infra-estrutura financeira que precisavam ser resolvidos 
rapidamente em prol do interesse comum. (Traduzido pelo autor). 
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de estoque de capital, foi constantemente citado, como fator fundamental para a 

recuperação futura. Contudo, algumas informações de que esse processo de ajuste 

poderia estar se encerrando, em conjunto com a continuidade da expansão do 

consumo e do mercado imobiliário, conduziram positivamente a perspectiva do 

Comitê nos primeiros meses do ano. Um indicador desta mudança de percepção foi 

a resolução de se alterar o balanço de riscos que, em março, passou a indicar 

neutralidade entre risco de fraca atividade e aumento da inflação. 

Mas, a boa perspectiva foi revertida no decorrer do ano, conforme os dados 

mostravam-se mais fracos do que o projetado no início de 2002. Assim, em agosto, 

novamente o Comitê modificou o balanço de riscos de neutro para risco de 

desaceleração da atividade. 

Em novembro, mês em que o Fed realizou único corte de 50 pontos base na 

taxa de juros, o FOMC apontou que o consumo, fator fundamental da recuperação 

até aquele momento, sofreu desaceleração. Ao mesmo tempo, o investimento em 

capital fixo não havia se recuperado, como imaginado no início do ano. Por fim, 

havia dúvidas de quanto tempo os consumidores seriam capazes de continuar 

extraindo renda da valorização dos imóveis. 

In their review of developments and prospects in key expenditure sectors of 
the economy, members noted that consumer spending appeared to have 
decelerated since midsummer, while an anticipated and hopefully 
compensating strengthening in business investment had not yet 
materialized. Factors cited by the members that appeared to help account 
for the recent softness in consumer demand included substantial decreases 
in equity wealth, declining consumer confidence in the context of geopolitical 
and other uncertainties, the waning effects of earlier income tax cuts, and 
the failure of the most recent round of motor vehicle sales incentives to 
maintain the extraordinary level of sales seen during the summer. (...) There 
also was some question as to whether funds extracted from rising home 
equity values would continue to provide as important a source of financing 
for purchases of consumer durables as they had for some time (…)

26
. 

(FEDERAL RESERVE BOARD, 2002b). 

                                            
26 Em sua revisão da evolução e das perspectivas para os setores-chave da economia, os membros 

observaram que os gastos do consumidor parecem ter desacelerado desde meados do verão, 
enquanto o antecipado e esperado reforço dos investimentos ainda não se materializou. Fatores 
citados pelos membros, que parecem ajudar a explicar a suavidade recente na demanda do 
consumidor, incluíram a diminuição substancial da riqueza, o declínio da confiança do consumidor no 
contexto de incertezas geopolíticas, diminuição dos efeitos dos cortes no imposto de renda, e o 
fracasso da mais recente rodada de incentivo de vendas de veículos a motor para manter o nível 
extraordinário de vendas observado durante o verão. (...) Houve também algumas questões sobre até 
que ponto a extração de fundos proveniente do aumento no valor dos imóveis continuaria a fornecer a 
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Em janeiro de 2002, primeiro mês em que a taxa básica foi mantida estável, 

houve uma discussão sobre as implicações para condução da política monetária em 

um ambiente de continuidade de deterioração das condições econômicas com juros 

nominais em níveis extremamente baixos. Nestas condições, este instrumento teria 

impacto limitado sobre a atividade e a melhor maneira de agir seria adotar medidas 

expansionistas, antes de se atingir o ponto crítico de total ineficácia da política 

monetária. 

Apesar de redução realizada em face dos receios expressos em novembro de 

2002, os componentes da demanda agregada comportaram-se de maneira similar 

ao ano anterior, conforme demonstrado nos dados do Quadro 3. 

Quadro 4 - quadro resumo das atas do Federal Open Market Committee – EUA 

– janeiro de 2002 a dezembro de 2002 

Atividade econômica – Negativo 

 Atividade econômica em processo de recuperação, apesar de ainda 
haver elevado grau de incerteza. 

o Dificuldade em diagnosticar o fim do processo de ajuste de 
estoque de capital 

 Percepção quanto à recuperação foi modificada para negativa no 
decorrer do ano. 

o Indicadores econômicos mais fracos do que o previsto. 

Mercado de trabalho – Negativo 

 Baixa demanda por mão-de-obra, refletida no aumento do índice de 
desemprego 

o Setor manufatureiro é o mais debilitado  

Inflação – Positivo 

 A leitura da inflação corrente e prospectiva é positiva devido: 
o Fraca atividade econômica 
o Capacidade instalada ociosa 
o Mercado de trabalho negativo 
o Produtividade crescente  

 Atentaram para a possibilidade de deflação, apesar de a considerarem 
remota 

 
Investimento não residencial – Negativo 

 Queda no Investimento, principalmente em equipamentos e software 
o Processo de ajuste de excesso de estoque de capital 
o Deterioração das expectativas de lucro e condições futuras 

Há muita incerteza sobre os dados, com alguns setores, como equipamentos e 
software, demonstrando recuperação, porém com outros setores ainda 
deprimidos. 

 (Cont.) 

                                                                                                                                        
importante fonte para o financiamento do consumo de bens duráveis, como ocorreu há algum tempo 
(...). (Traduzido pelo autor). 
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Quadro 4 

 
(Cont.) 

 O investimento em construção não residencial negativo 
o Baixa taxa de ocupação dos imóveis existentes. 

 
Investimento residencial (mercado imobiliário) – Positivo 

 Mercado imobiliário impulsionado 
o Disponibilidade de crédito 
o Baixas taxas de financiamento hipotecário 
o Continuidade no aumento do preço dos imóveis 

Consumo – Positivo 

 Consumo manteve-se em níveis elevados 
o Aumento da renda disponível 
o Possibilidade de extração de renda dos imóveis valorizados 
o Ampla disponibilidade de crédito 

 Bom desempenho dos bens de consumo duráveis 

 Expectativa de que o consumo se manteria positivo, mas com 
crescimento não maior do que os níveis que se encontrava 
 

Fonte: Atas do FOMC. Elaboração do autor 

O desempenho do consumo de bens duráveis impulsionados pelo efeito da 

política monetária, as condições favoráveis de crédito e a contínua extração da 

renda decorrente da valorização dos imóveis, continuam a ser apontados pelo 

FOMC, como fatores importantes de resiliência durante a recuperação econômica. 

In their review of developments in and prospects for key sectors of the 
economy, members commented that household spending had continued to 
be well maintained (…). While survey indicators of consumer confidence had 
declined this year, the high levels of consumer spending on homes, motor 
vehicles, and other big-ticket items were (…), perhaps a better gauge of 
consumer confidence. The value of homes had continued to rise in most 
areas, and unusually low interest rates were inducing people to refinance 
mortgages and in the process to extract and spend some of the embedded 
equity gains. Increasing home equity values probably were also providing 
some counterweight to the impact on consumer spending of the negative 
wealth effects associated with the declines in stock market prices since the 
spring of 2000. Other positive factors cited as helping to undergird the 
persisting strength in consumer spending included reductions in federal 
income tax rates; the availability of financing for consumer durable goods at 
relatively attractive interest rates (…); and the cumulative effects of 
productivity gains on current and expected real consumer incomes

27
. 

(FEDERAL RESERVE BOARD, 2002a). 

                                            
27

 Em sua revisão da evolução e perspectivas para os setores-chave da economia, os membros 
comentaram que os gastos domésticos mantiveram-se [em bons patamares] (...). Embora os 
indicadores da pesquisa de confiança do consumidor diminuiram este ano, os elevados níveis de 
gastos dos consumidores em imóveis, automóveis, e outros artigos foram, (...) talvez o melhor 
indicador da confiança dos consumidores. O valor dos imóveis residenciais continuaram a subir na 
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4.3 Período III: janeiro a agosto de 2003 

A partir de 2003 a comunicação do FOMC passou a comentar sobre os 

potenciais efeitos do conflito com o Iraque na economia, atribuindo grande peso a 

este fator no crescimento contido e incipiente da atividade corrente. O conflito 

geopolítico deprimia a expectativa e aumentava a incerteza dos empresários, 

contendo os investimentos em capital. 

Concerns about corporate governance, which intensified for a time, were 
compounded over the late summer and into the fall by growing geopolitical 
tensions. In particular, worries about the situation in Iraq contributed to an 
appreciable increase in oil prices. These uncertainties, coupled with ongoing 
concerns surrounding macroeconomic prospects, heightened investors' 
perception of risk and, perhaps, their aversion to such risk. Equity prices 
weakened further, the expected volatility of equity prices rose to unusually 
high levels, spreads on corporate debt and credit default swaps deteriorated, 
and liquidity in corporate debt markets declined. The economic data and the 
anecdotal information suggested that firms were tightly limiting hiring and 
capital spending and keeping an unusually short leash on inventories. With 
capital markets inhospitable and commercial banks firming terms and 
standards on business loans, corporations relied to an unusual extent on a 
drawdown of their liquid assets rather than on borrowing to fund their limited 
expenditures

28
. (GREENSPAN, 2003a). 

Assim, houve continuidade da política monetária expansionista, com a 

manutenção da taxa de juros em patamares reduzidos. Um corte adicional foi 

realizado em junho, quando o Fed cortou a fed funds em 25 pontos base, buscando 

um ―seguro‖ de que a atividade realmente se recuperaria: 

                                                                                                                                        
maior parte das regiões, e as taxas de juros extraordinariamente baixas induziram as pessoas a 
refinanciar as hipotecas e ao processo de extrair e gastar parte dos ganhos de capital adquiridos. O 
valor dos imóveis continuou a aumentar na maioria das regiões provavelmente fazendo algum 
contrapeso ao impacto negativo do efeito riqueza associado o declínio dos preços das ações desde a 
primavera de 2000. Outros fatores positivos citados que ajudam a embasar a persistente força dos 
gastos dos consumidores incluem as reduções nas taxas de imposto de renda, a disponibilidade de 
financiamento para bens de consumo duráveis com taxas de juros relativamente atraentes, (...); e os 
efeitos cumulativos da ganhos de produtividade na renda do consumidor. (Traduzido pelo autor). 
28 Preocupações sobre a governança corporativa, que se intensificaram durante algum tempo, foram 

agravadas ao longo do verão e outono pelas crescentes tensões geopolíticas. Em particular, 
preocupações com a situação no Iraque contribuíram para um aumento significativo nos preços do 
petróleo. Estas incertezas, juntamente com as preocupações em torno das perspectivas 
macroeconômicas, aumentaram a percepção de risco do investidor e, talvez, sua aversão ao risco. 
Os preços das ações caíram ainda mais, a volatilidade esperada dos preços das ações subiu para 
níveis anormalmente elevados, o spread da dívida corporativa e de CDS se deteriorou e a liquidez 
nos mercados de dívida corporativa diminuiu. Os dados econômicos sugerem que as empresas 
limitaram as contratações, os gastos com capital e mantiveram baixo nível de estoques. Com o 
mercado de capitais inóspito e os bancos comerciais apertando as normas para a concessão de 
empréstimos, as corporações recorreram a uma medida incomum de levantamento de seus ativos 
líquidos em vez de empréstimos para financiar seus limitados gastos. (Traduzido pelo autor). 



80 

 

While a significant step-up in the pace of the expansion appeared to be a 
likely prospect, such an outcome was still a forecast whose eventual 
realization, including both its timing and extent, remained uncertain. In the 
circumstances and given currently large margins of unemployed labor and 
other resources, the members agreed that an easing move was desirable to 
provide additional insurance that a stronger economy would in fact 
materialize

29
. (FEDERAL RESERVE BOARD, 2003). 

Os membros do Comitê previam que o risco de deflação seria prejudicial à 

atividade econômica, no funcionamento das instituições do mercado financeiro, e na 

condução da política monetária conforme refere-se Greenspan em seu testemunho 

para o congresso em julho de 2002. 

Inflation developments have been important in shaping the economic outlook 
and the stance of policy over the first half of the year. With the economy 
operating below its potential for much of the past two years and productivity 
growth proceeding apace, measures of core consumer prices have 
decelerated noticeably. Allowing for known measurement biases, these 
inflation indexes have been in a neighborhood that corresponds to effective 
price stability--a long-held goal assigned to the Federal Reserve by the 
Congress. But we can pause at this achievement only for a moment, mindful 
that we face new challenges in maintaining price stability, specifically to 
prevent inflation from falling too low.  This is one reason the FOMC has 
adopted a quite accommodative stance of policy. A very low inflation rate 
increases the risk that an adverse shock to the economy would be more 
difficult to counter effectively. Indeed, there is an especially pernicious, albeit 
remote, scenario in which inflation turns negative against a backdrop of 
weak aggregate demand, engendering a corrosive deflationary spiral

30
. 

(GREENSPAN, 2003b). 

Os dados do Quadro 4 permitem observar que a visão quanto à contribuição 

dos componentes da demanda agregada para o produto era semelhante ao dos 

                                            
29 Enquanto um significativo avanço no ritmo da expansão parecia ser uma perspectiva provável, tal 

resultado ainda era uma previsão, cuja eventual realização, incluindo o momento e a sua medida, 
manteve-se incerto. Nestas circunstâncias, e dada a grande margem de trabalhadores e outros 
recursos atualmente desempregados, os membros concordaram que um movimento de flexibilização 
era desejável para proporcionar um seguro adicional de que uma economia mais forte poderá, de 
fato, se materializar. (Traduzido pelo autor). 
30 A evolução da inflação tem sido importante na formação das perspectivas econômicas e da 

orientação da política [monetária] durante o primeiro semestre do ano. Com a economia operando 
abaixo do seu potencial em grande parte dos últimos dois anos e o ritmo acelerado do crescimento da 
produtividade, as medidas de preços ao consumidor desaceleraram notavelmente. Até onde é 
permitido saber pelas medidas conhecidas, estes índices de inflação têm estado em um lugar que 
corresponde à estabilidade de preços - um objetivo de longa data atribuído ao Federal Reserve pelo 
Congresso. Mas podemos fazer uma pausa nessa conquista só por um momento, conscientes de que 
nós enfrentamos novos desafios na manutenção da estabilidade de preços, especialmente para evitar 
que a inflação caia demasiadamente. Esta é uma das razões pelas quais o FOMC tem adotado uma 
política monetária bastante acomodatícia. A taxa de inflação muito baixa aumenta o risco e a 
dificuldade para combater de forma eficaz um choque adverso. De fato, há um pernicioso, embora 
remoto, cenário em que a inflação se torna negativa em conjunto com uma fraca demanda agregada, 
gerando uma espiral deflacionária. (Traduzido pelo autor). 
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anos anteriores (Quadros 2 e 3), embora existam motivações distintas entre os 

períodos. 

Quadro 5 - quadro resumo das atas do Federal Open Market Committee – EUA 

– janeiro de 2003 a agosto de 2003 

Atividade economica – Negativo 

 Percepção de que a atividade corrente está abaixo do potencial, 
indicando uma recuperação ainda incipiente 

o Conflito com o Iraque impacta negativamente o investimento 

 Apesar de ressaltar a grande incerteza envolvida nas projeções, 
esperavam que a atividade se recuperasse de maneira efetiva no 
decorrer do ano. 

o Dispersão dos fatores que afetavam a confiança dos empresários 
o Política fiscal e monetária expansionista 
o Aumento da produtividade com efeito positivo sobre o lucro 

 

Mercado de trabalho – Negativo 

 Baixa demanda por mão de obra, refletida no aumento do índice de 
desemprego 

o Setor manufatureiro é o mais debilitado  

Inflação – Negativo 

 Perspectiva de deflação 
o Excesso de mão de obra (fraco mercado de trabalho) 
o Capacidade instalada ociosa 

Investimento não residencial – Negativo 

 Investimento ainda debilitado (considerado fator crucial para a 
recuperação) 

o Processo de ajuste do excesso de estoque de capital 
o Incerteza relacionada às questões geopolíticas – conflito com o 

Iraque 

 Expectativa de recuperação do investimento conforme os fatores que 
aumentam a incerteza, diminuíam 

 Os investimentos em construção não residencial negativo 
o  Baixa taxa de ocupação dos imóveis existentes. 

Investimento residencial (mercado imobiliário) – Positivo 

 Mercado imobiliário impulsionado 
o Disponibilidade de crédito 
o Baixas taxas de financiamento hipotecário 
o Continuidade no aumento do preço dos imóveis 

 Todos estes fatores impulsionam novas construções 
 

Consumo – Positivo 

 Consumo manteve-se em níveis elevados 
o Possibilidade de extração de renda dos imóveis valorizados 
o Aumento da renda disponível – pacote fiscal 
o Disponibilidade de crédito 

Fonte: Atas do FOMC. Elaboração do autor 
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Na comunicação do Comitê, também foi ponto marcante a incerteza quanto 

às projeções futuras, sobretudo no início do ano. Esta incerteza levou o FOMC a não 

divulgar o balanço de risco no mês de março de 2003. O anúncio foi retomado em 

maio do mesmo ano, apontando risco para a atividade econômica, porém de forma 

menos incisiva do que os comunicados anteriores. 

É importante notar que, nesse período, frente ao aumento das incertezas para 

os investimentos, continuidade do processo de ajuste do excesso de capital, risco de 

deflação e pouca clareza quanto aos indicadores econômicos até então disponíveis, 

o Comitê sinalizou em seu comunicado que manteria a taxa de juros em patamar 

expansionista, por um período prolongado de tempo. Esperava-se que a taxa de 

juros baixa, além de favorecer o desempenho do mercado de capitais, também 

continuaria a impulsionar o mercado de construção e consumo. 

Despite some differences with regard to the timing and strength of the 
anticipated upturn in the expansion, the members agreed that 
accommodative monetary and fiscal policies along with much improved 
financial conditions were likely to foster a better economic performance over 
time. Growing market perceptions that monetary policy would remain 
stimulative for a longer period than previously anticipated appeared to have 
contributed to significant declines in interest rates across maturities and risk 
classes, and to rising prices in equity markets. The gains in equity prices and 
a narrowing of risk spreads also appeared to reflect more upbeat 
assessments of underlying business conditions and, partly in concert with 
reduced geopolitical risks since the end of major military activity in Iraq, 
growing convictions that the downside vulnerability of the domestic economy 
had diminished. Both business firms and households had continued to take 
advantage of generally improving financial conditions to strengthen their 
balance sheets through debt restructuring activities, thereby helping to 
buttress the economy's financial underpinnings and foster sustained 
expansion

31
. (FEDERAL RESERVE BOARD, 2003). 

                                            
31 Apesar de algumas diferenças no que diz respeito ao calendário e à força da prevista retomada na 

expansão, os membros concordaram que as políticas monetária e fiscal acomodatícia, juntamente 
com as melhores condições financeiras provavelmente favoreceram um melhor desempenho 
econômico ao longo do tempo. A crescente percepção do mercado de que a política monetária 
poderia permanecer expansionista por um período maior do que o antecipado aparentemente 
contribuiu para um significativo declínio das taxas de juros entre diversas maturidades e classes de 
risco e para o aumento dos preços no mercado acionário. Os ganhos nos preços das ações e um 
estreitamento do spread também parecem refletir avaliações mais otimistas das condições dos 
negócios e, em parte, a redução dos riscos geopolíticos desde o fim da grande atividade militar no 
Iraque, aumentando as convicções de que a vulnerabilidade da economia doméstica havia diminuído. 
Tanto as firmas como as famílias continuaram a tirar vantagem da melhora generalizada das 
condições financeiras para reforçar seus balanços por meio de reestruturação de dívidas, 
contribuindo para fortalecer as bases financeiras da economia e promover a expansão sustentada. 
(Traduzido pelo autor). 
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4.4 Período IV: setembro de 2003 a maio de 2004 

O cenário de incerteza que prevalece entre janeiro e agosto de 2003 modifica-

se em setembro. Nesse mês, houve uma indicação clara de melhora na atividade. 

Conforme apontado nos dados do Quadro 6, houve a percepção de que a 

recuperação econômica tomava ímpeto. Além do consumo e do mercado imobiliário 

que continuavam a impulsionar a atividade, agora os investimentos também 

passavam a ser fator positivo na composição da demanda agregada. 

When I testified before this Committee in February [2004], many of the signs 
of the step-up in economic activity were already evident. Capital spending 
had increased markedly in the second half of last year, no doubt spurred by 
significantly improving profits, a low cost of capital, and the investment tax 
incentives enacted in 2002 and enhanced in 2003. The renewed strength in 
capital spending carried over into the first half of 2004

32
. (GREENSPAN, 

2004c). 

Quadro 6 - quadro resumo das atas do Federal Open Market Committee – EUA 

– setembro de 2003 a maio de 2004 

Atividade econômica – Positivo 

 A expansão da atividade ocorre de maneira robusta 
o Dissiparam-se as dúvidas se a recuperação estava realmente 

ocorrendo. 

 Expectativa era que a atividade continuasse a melhorar 
o Recuperação com base nos investimentos 
o Continuidade do consumo 
o Continuidade na expansão do mercado imobiliário 

Mercado de trabalho – Negativo 

 Apesar da recuperação da atividade, o índice de desemprego não 
melhorava 

o Setor manufatureiro é o mais debilitado 

Inflação – Positivo 

 Comportamento da inflação considerado estável 

Investimento não residencial – Positivo 

 Melhora nos gastos com investimento em capital 

(Cont.) 
 

                                            
32 Quando eu testemunhei perante esta Comissão em Fevereiro [de 2004], muitos dos sinais de 

recuperação da atividade econômica já eram evidentes. Os investimentos haviam aumentado 
significativamente no segundo semestre do ano passado, sem dúvida estimulados por uma melhoria 
significativa do lucro, um baixo custo de capital, e pelos incentivos fiscais ao investimento decretados 
em 2002 e reforçados em 2003. As forças renovadas nas despesas de capital se transferiram para o 
primeiro semestre de 2004. (Traduzido pelo autor). 
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Quadro 6 (Cont.) 

o Melhor nos investimentos em equipamentos e software 
 Fim do processo de ajuste de estoque de capital 

o Estoque em níveis baixos em diversos setores. Esperava-se 
investimento para recomposição do estoque 

o Retomada da confiança e melhores expectativas de retorno 

 Expectativa de que o investimento continuasse melhorando 
o Incentivos fiscais 
o Condições financeiras de financiamento favoráveis 

 Os investimentos em construção não residencial negativo 
o  Baixa taxa de ocupação dos imóveis existentes. 

Investimento residencial (mercado imobiliário) – Positivo 

 Mercado imobiliário impulsionado 
o Disponibilidade de crédito 
o Baixas taxas de financiamento hipotecário 
o Continuidade no aumento do preço dos imóveis 

 Todos estes fatores impulsionam novas construções 
 

Consumo – Positivo 

 Consumo manteve-se em patamares elevados 
o Possibilidade de extração de renda dos imóveis valorizados 
o Aumento da renda disponível – pacote fiscal 
o Disponibilidade de crédito  

 Perspectiva é que o consumo continue apresentando bom desempenho 
Fonte: Atas do FOMC. Elaboração do autor 

A respeito do comportamento do Mercado imobiliário no período, houve uma 

primeira referência nas reuniões do FOMC de que os preços dos imóveis eram 

influenciados por fatores especulativos. Este tipo de observação passou a ser 

recorrente, assim como a visão de alguns membros de que a política monetária 

expansionista durante muito tempo poderia encorajar que os agentes tomassem 

risco em excesso, conforme apontado na ata do FOMC de março de 2004: 

Some members, while supporting an unchanged policy at this meeting, 
nonetheless emphasized that the maintenance of a very accommodative 
monetary policy over an extended period in concert with a stimulative fiscal 
policy called for careful attention to the possible emergence of inflationary 
pressures. And, while adjustments in financial markets to low rates had 
generally been consistent with the usual operation of the monetary 
transmission mechanism, some members were concerned that keeping 
monetary policy stimulative for so long might be encouraging increased 
leverage and excessive risk-taking. Such developments could heighten the 
potential for the emergence of financial and economic instability when policy 
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tightening proved necessary in the future
33

. (FEDERAL RESERVE BOARD, 
2004). 

4.5 Período V: julho de 2004 a junho de 2006 

Entre julho de 2004 e junho de 2006, o Fed aumentou a taxa de juros em 25 

pontos base a cada reunião, elevando-a de 1% para 5,25%. O que impulsionou o 

movimento foi o risco de inflação e a percepção de que os fatores que deprimiam a 

atividade haviam se dissipado. Os índices cheios de inflação eram impactados pelo 

preço da energia. Mas, o núcleo permanecia estável em torno de 2% ao ano. 

Alguma pressão advinda do mercado de trabalho também foi apontada como fator 

de risco para a inflação. 

O início do ciclo de aumento da taxa tinha o objetivo de retirar gradualmente o 

incentivo monetário, sem causar grandes impactos, tanto no mercado como na 

atividade. Basicamente, pretendia-se realizar uma série de pequenos aumentos para 

evitar a necessidade de movimentos bruscos no futuro que poderiam ter impacto 

negativo no mercado financeiro. O Comitê indicou reiteradamente que uma série de 

pequenos aumentos seriam necessários para ajustar a política monetária em um 

nível coerente com os objetivos do FOMC de crescimento com estabilidade de 

preços. Havia a percepção de que a atividade já estava em uma etapa 

autossustentada. Mesmo com esses aumentos, a taxa real de juros, deflacionada 

pelo Personal Consumption Expenditures (PCE) continuava negativa. 

Os dados do Quadro 7 demonstram que a percepção do FOMC quanto aos 

componentes da demanda agregada era positiva, com a preocupação maior 

voltando-se à inflação. 

 

 

                                            
33 Alguns membros, apesar de apoiarem a manutenção da política monetária nesta reunião, 

enfatizaram que a manutenção de uma política muito flexível durante um longo período, em conjunto 
com a política de estímulo fiscal, exigem atenção para a possível emergência de pressões 
inflacionárias. Ademais, enquanto os ajustes dos mercados financeiros as baixas taxas tem sido 
consistentes com o usual mecanismo de transmissão da política monetária, alguns membros 
demonstraram preocupação de que a manutenção da política expansionista por muito tempo pode 
encorajar o aumento da alavancagem e excesso de tomada de risco. Tais desenvolvimentos podem 
elevar a emergência de instabilidade financeira e econômica quando a reversão da política se mostrar 
necessária no futuro. (Traduzido pelo autor). 
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Quadro 7 - quadro resumo das atas do Federal Open Market Committee – EUA 

– junho de 2004 a junho de 2006 

Atividade econômica – Positivo 

 Situação corrente positiva 
o Continuidade do consumo  
o Continuidade do mercado imobiliário 
o Recuperação do Investimento 
o Recuperação do mercado de trabalho 

 Expectativa – Positiva 
o Em dezembro de 2004, a expectativa de crescimento era positiva 

 Política monetária e condições financeiras acomodatícias 
 Consumo impulsionado pela melhora no mercado de 

trabalho e valorização das ações e imóveis 
 Investimento impulsionado pelas boas perspectivas 

econômicas, condições financeiras favoráveis, 
necessidade de reposição de equipamento depreciado 

o Em 2005, as expectativas de crescimento continuaram positivas, 
apesar dos efeitos do furacão Katrina e do aumento no preço dos 
combustíveis. As condições financeiras continuavam a 
impulsionar a demanda agregada via consumo e investimento 

o Em 2006, expectativa de leve redução do investimento, mas 
ainda próximo do produto potencial 

 Redução do ritmo no mercado imobiliário 
 Efeito do aumento na taxa de juros efetuado até o 

momento 

Mercado de trabalho – Recuperação 

 O mercado gradual do mercado de trabalho 
o Setor manufatureiro continuou empregando menos 
o Bom desempenho do setor de serviços, sobretudo os setores 

financeiro e de construção 

Inflação – Positivo  

 O comportamento do núcleo da inflação, apesar de ser constante ponto 
de atenção, manteve-se em torno do que o Comitê considera 
estabilidade de preço 

 Principais pontos de ameaça para a inflação 
o Preço da energia em patamares elevado  
o Capacidade de repasse de preços 
o Menor ―folga‖ dos fatores produtivos (sobretudo no mercado de 

trabalho) 

Investimento não residencial – Positivo 

 Investimento, apesar de alguma volatilidade, manteve-se positivo 
o Crescimento da produção e dos lucros 
o Alta liquidez e condições favoráveis de financiamento à indústria 

(baixo spread no mercado de bonds) 
o Os investimentos em construção não residencial negativo 

  Baixa taxa de ocupação dos imóveis existentes. 

 Expectativa positiva 
 

(Cont.) 
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Quadro 7 (Cont.) 

o Houve alguma volatilidade na projeção para os investimentos, 
mas, no geral, as expectativas permaneceram positivas 

 Aumento da confiança  
 Baixa taxa de juros de longo prazo e baixo spread de risco 
 Boas condições financeiras e de financiamento das 

empresas 
Investimento residencial (mercado imobiliário) – Positivo 

 Continua positivo, porém com alguns sinais de atenção 
o Taxas de juros para financiamento imobiliário, apesar do 

aumento no final de 2005, no geral, continuam baixas e 
impulsionando o mercado imobiliário 

o Alguns membros indicam fator especulativo no boom do preço 
dos imóveis 

o Esperava-se alguma desaceleração, mas o tempo e magnitude 
em que aconteceriam era difícil de prever 

 

Consumo – Positivo 

 Situação corrente positiva 
o Aumento da renda disponível 

 Queda no desemprego / melhora no mercado de trabalho 
 Continuidade da valorização dos imóveis e ações 
 Melhora do sentimento do consumidor 

 Expectativa que o consumo positivo 
o Continuidade do aumento da renda pelos fatores expostos acima 
o Fatores de risco para a continuidade do consumo 

 Aumento do preço da energia 
 Aumento da taxa de poupança 
 Queda no preço dos imóveis 

 
Fonte: Atas do FOMC. Elaboração do autor 

No final do ano, em virtude do furacão Katrina, houve desaceleração da 

atividade, mas os membros do FOMC entendiam que tais influências eram 

passageiras e que aumentos adicionais na taxa seriam necessários para manter a 

inflação e o emprego controlados no longo prazo. Houve também maior pressão 

inflacionária advinda do aumento do preço da energia. No final de 2005 (dezembro), 

começaram a ocorrer alguns questionamentos se o movimento de alta realizado até 

aquele momento não seria o suficiente, mas o Comitê entendeu que não. 

Com o aumento da taxa básica e o possível aumento das taxas de juros de 

longo prazo, o FOMC expressou preocupação quanto aos efeitos no mercado 

imobiliário e na capacidade de extração de renda, por parte dos consumidores, em 

uma situação de crédito relativamente mais restritiva, conforme evidenciado na ata 

de fevereiro de 2005 
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Solid income gains, low interest rates, and consumer confidence were seen 
by participants as helping to sustain strong growth of household spending. 
Some firms had reported that holiday sales were higher than a year earlier 
and better than expected, while auto sales had responded strongly to 
incentives in December. The current low measured saving rate seemed 
mostly explainable by the strength of expected income gains, low interest 
rates, and the increase in household wealth resulting from the rise in equity 
and housing prices (…). However, a marked slowing in home price 
appreciation and possible increases in longer-term interest rates, which 
would raise financing costs and reduce opportunities to extract equity from 
homes through refinancing and home equity loans, were seen as downside 
risks to the prospects for consumption spending and for housing 
construction

34
. (FEDERAL RESERVE BOARD, 2005a). 

A mesma preocupação foi expressa por Bernanke em seu testemunho para o 

congresso em fevereiro de 2006. 

Not all of the risks to the economy concern inflation. For example, a number 
of indicators point to a slowing in the housing market. Some cooling of the 
housing market is to be expected and would not be inconsistent with 
continued solid growth of overall economic activity. However, given the 
substantial gains in house prices and the high levels of home construction 
activity over the past several years, prices and construction could decelerate 
more rapidly than currently seems likely. Slower growth in home equity, in 
turn, might lead households to boost their saving and trim their spending 
relative to current income by more than is now anticipated. The possibility of 
significant further increases in energy prices represents an additional risk to 
the economy; besides affecting inflation, such increases might also hurt 
consumer confidence and thereby reduce spending on non-energy goods 
and services

35
. (BERNANKE, 2006). 

                                            
34 Sólidos ganhos de renda, baixas taxas de juros, e confiança do consumidor foram vistos pelos 

participantes como fatores que ajudaram a sustentar um forte crescimento das despesas das famílias. 
Algumas empresas reportaram que as vendas foram maiores do que um ano antes e melhor do que o 
esperado, enquanto as vendas de automóveis responderam fortemente aos incentivos em dezembro. 
A atual baixa taxa de poupança parece ser explicada pela força dos esperados ganhos nos 
rendimentos, baixa taxa de juros, e pelo aumento da riqueza das famílias resultante do aumento dos 
preços das ações e dos imóveis residenciais (...). No entanto, uma acentuada desvalorização no 
preço dos imóveis residenciais e um possível aumento na taxa de juros de longo prazo, que poderia 
aumentar os custos de financiamento e reduzir as oportunidades de extração da renda derivada do 
refinanciamento e empréstimo de capital, foram vistas como riscos de desaceleração para as 
perspectivas de gastos com consumo e para a construção de imóveis. (Traduzido pelo autor). 
35 Nem todos os riscos da economia referem-se à inflação. Por exemplo, uma série de indicadores 

aponta para uma desaceleração no mercado imobiliário. Algum arrefecimento do mercado imobiliário 
era de se esperar e não seria incompatível com um crescimento sólido e contínuo da atividade 
econômica global. No entanto, dado os substanciais ganhos nos preços da habitação e os altos níveis 
de atividade de construção de imóveis residenciais ao longo dos últimos anos, os preços e a 
construção podem desacelerar mais rapidamente do que parece atualmente provável. A 
desaceleração do crescimento no preço das casas, por sua vez, pode levar as famílias a aumentar a 
sua poupança e cortar seus gastos em relação ao rendimento atual mais do que o atualmente 
antecipado. A possibilidade de outros aumentos significativos dos preços da energia representam um 
risco adicional para a economia, além de afetar a inflação, esse aumento pode prejudicar também a 
confiança dos consumidores e, assim, reduzir os gastos com energia, bens e serviços. (Traduzido 
pelo autor). 
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Observações sobre um possível comportamento especulativo em alguns 

mercados também foram temas recorrentes nas reuniões do Fed. Uma discussão 

específica sobre o mercado imobiliário ocorreu em junho de 2005, depois de 

reiteradas observações de alguns membros de que os preços dos imóveis poderiam 

estar impulsionados por fatores especulativos. Contudo, a contra-argumentação de 

que tal diagnóstico era tecnicamente difícil de realizar e de que havia fatores 

estruturais que justificavam o comportamento daquele mercado não autorizava 

maiores preocupações. Além disso, o processo de securitização era entendido, 

como um fator a garantir a resiliência das instituições financeiras. 

At this meeting the Committee reviewed and discussed staff presentations 
on the topic of housing valuations and monetary policy. Prices of houses in 
the United States had risen sharply in recent years, especially in certain 
areas of the country, to very high levels relative to incomes or rents. In 
addition to local market factors, a wide range of influences appeared to be 
supporting home prices, including solid gains in disposable income, low 
mortgage rates, and financial innovation in the residential mortgage market. 
Prices might be somewhat above the levels consistent with these underlying 
factors, but measuring the extent of any overvaluation either nationally or in 
regional markets posed considerable conceptual and statistical difficulties. 
Meeting participants noted that the rise in house prices had been 
accompanied by a modest shift toward potentially riskier types of mortgages, 
including adjustable-rate and interest-only loans, which could pose 
challenges to both lenders and borrowers. Nonetheless, financial institutions 
generally remained in a comfortable capital position (…), much of the 
associated risk had been transferred to other investors through securitization 
(…)

36
. (FEDERAL RESERVE BOARD, 2005b). 

Mesmo após a reunião de junho de 2005, quando os aspectos de uma 

eventual bolha no mercado imobiliário foram discutidos, a percepção dos membros 

de que os preços poderiam estar supervalorizados foi uma constante nas reuniões, 

até o momento que o valor dos imóveis passaram a cair a partir de 2006. 

                                            
36 Nessa reunião, o Comitê analisou e discutiu as apresentações sobre o tema da valorização das 

habitações e a política monetária. Os preços dos imóveis residências nos Estados Unidos da América 
subiram acentuadamente nos últimos anos, especialmente em determinadas regiões do país, a níveis 
muito elevados em relação à renda. Além dos fatores do mercado local, uma vasta gama de 
influências parece suportar os preços dos imóveis, incluindo sólidos ganhos na renda disponível, 
baixas taxas hipotecárias, e a inovação financeira no mercado de hipotecas residenciais. Os preços 
podem estar um pouco acima dos níveis consistentes com esses fatores, mas medir a extensão de 
qualquer sobrevalorização tanto no mercado nacional como nos mercados regionais implica em 
consideráveis dificuldades conceituais e estatísticas. Os participantes da reunião observaram que o 
aumento no preço dos imóveis residências foi acompanhado por uma ligeira mudança em direção a 
tipos potencialmente mais arriscados de hipotecas, incluindo a taxa ajustável e os empréstimos 
interst-only, o que pode representar um desafio para credores e devedores. No entanto, as 
instituições financeiras em geral permanecem com uma posição de capital confortável, (...) grande 
parte do risco foi transferido para outros investidores por meio de securitização (...). (Traduzido pelo 
autor). 
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Na reunião de dezembro de 2005, foram discutidas as indicações de que o 

mercado imobiliário estaria desacelerando e os efeitos que esta desaceleração teria, 

tanto sobre o consumo como na atividade especulativa no setor. 

Meeting participants discussed tentative signs that activity was beginning to 
slow in the housing sector. Reports from contacts in many parts of the 
country suggested somewhat less ebullient market conditions, and 
measures of confidence of homebuyers and builders had fallen back 
noticeably. A downshift in attitudes regarding the outlook for the housing 
sector could have significant market effects, in part by damping the demand 
for houses by investors and speculators. A slowing of house price increases, 
by restraining the expansion of consumption, and a moderation in the pace 
of new building were expected to reduce the growth of aggregate demand 
somewhat in coming quarters. To date, however, the national data on home 
prices, sales, and construction activity did not suggest a significant 
weakening in the sector

37
. (FEDERAL RESERVE BOARD, 2005c). 

O movimento de alta nos juros foi justificado pelo comportamento da inflação. 

Apesar disso, os membros demonstravam preocupação quanto aos efeitos desse 

aumento sob as condições de crédito 

Portanto, o consumo foi constantemente relacionado à extração de renda e 

manutenção dos juros baixos. Houve preocupação dos membros do Comitê quanto 

qual seria o comportamento do consumo, quando ocorresse uma queda no mercado 

imobiliário ou aumento das taxas de juros. Apesar da preocupação com os fatores 

financeiros, o que justificou o ciclo de alta foi o comportamento da inflação. Esta 

perspectiva menos positiva está relacionada ao preço das commodities, sobretudo 

do petróleo. Embora o Comitê tenha alertado, os índices de preços permaneceram 

estáveis. 

Em maio e junho de 2006, os membros do Comitê passaram a destacar com 

mais ênfase a desaceleração do gasto com consumo e do setor de construção. Por 

outro lado, os investimentos não eram mais um fator a contrair a demanda 

agregada. 

                                            
37 Os participantes da reunião discutiram sinais preliminares de que a atividade começa a se 

desacelerar no setor habitacional. Os relatos dos contatos em várias partes do país sugerem redução 
no entusiasmo com as condições do mercado e queda notável na medida da confiança dos 
compradores e construtores. A redução nas perspectivas para o setor habitacional poderiam ter 
efeitos significativos no mercado, em parte pela redução da procura de habitação por parte dos 
investidores e especuladores. Era esperado que a desaceleração no aumento dos preços das 
habitações, pela restrição na expansão do consumo, e uma moderação no ritmo das novas 
construções, reduzisse em alguma medida a demanda nos próximos trimestres. Ano entanto, até o 
momento, os dados nacionais sobre preços, vendas e construção não sugere um enfraquecimento 
significativo no setor. (Traduzido pelo autor). 
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Cabe destacar que, janeiro de 2006, foi a última reunião de Alan Greenspan 

como presidente do Fed. A partir de então, a função caberia a Ben Bernanke. 

4.6 Período VI: agosto de 2006 a agosto de 2007 

O ciclo de alta terminaria em agosto de 2006, com a fed funds em 5,25%. A 

pausa no ciclo de alta foi induzida pela desaceleração dos níveis de atividade. 

Segundo percepção do FOMC, esta desaceleração era esperada, resultado dos 

efeitos da política monetária até então adotada e pela desaceleração no mercado 

imobiliário. Este último indicado como um dos fatores que poderiam exercer maior 

efeito depressivo sobre a atividade. Por outro lado, a principal preocupação do 

FOMC continuaria a ser o risco inflacionário. 

As we anticipated in our July [2006] report, the U.S. economy appears to be 
making a transition from the rapid rate of expansion experienced over the 
preceding several years to a more sustainable average pace of growth. The 
principal source of the ongoing moderation has been a substantial cooling in 
the housing market, which has led to a marked slowdown in the pace of 
residential construction. However, the weakness in housing market activity 
and the slower appreciation of house prices do not seem to have spilled over 
to any significant extent to other sectors of the economy. Consumer 
spending has continued to expand at a solid rate, and the demand for labor 
has remained strong. On average, about 165,000 jobs per month have been 
added to nonfarm payrolls over the past six months, and the unemployment 
rate, at 4.6 percent in January, remains low.  In the five policy meetings 
since the July report, the Federal Open Market Committee (FOMC) has 
maintained the federal funds rate at 5-1/4 percent. So far, the incoming data 
have supported the view that the current stance of policy is likely to foster 
sustainable economic growth and a gradual ebbing of core inflation. 
However, in the statement accompanying last month's policy decision, the 
FOMC again indicated that its predominant policy concern is the risk that 
inflation will fail to ease as expected and that it is prepared to take action to 
address inflation risks if developments warrant

38
. (BERNANKE, 2007). 

                                            
38

 Como antecipamos em nosso relatório de Julho [de 2006], a economia dos EUA passou pela 
transição da rápida taxa de expansão experimentada ao longo dos últimos anos para um ritmo de 
crescimento médio mais sustentável. A principal fonte da moderação tem sido o substancial 
arrefecimento do mercado imobiliário, que levou a uma acentuada desaceleração no ritmo da 
construção residencial. No entanto, a redução da atividade no mercado imobiliário e a valorização 
mais lenta dos preços da habitação não parece ter se espalhado de forma significativa para outros 
setores da economia. Os gastos dos consumidores continuaram a se expandir a um ritmo sólido, e a 
demanda por trabalho manteve-se forte. Na média, foram adicionados cerca de 165 mil empregados 
por mês à folha de pagamento no setor não-agrícola nos últimos seis meses, e a taxa de 
desemprego, de 4,6 por cento em janeiro, continua baixa. Nos cinco encontros realizados desde o 
relatório de julho, o FOMC manteve a taxa básica de juros em 5,25 por cento. Os dados disponíveis 



92 

 

Quadro 8 - quadro resumo das atas do Federal Open Market Committee – EUA 

– agosto de 2006 a agosto de 2007 

Atividade econômica – Negativa 

 Situação corrente negativa 
o Contração na construção de residências afeta toda a economia 
o Redução na produção de motores para veículos 

 Perspectiva que a economia continuasse desacelerando, enquanto 
perdurassem os efeitos contracionistas derivados do mercado de 
construção residencial. 

 Terminados estes efeitos, o PIB voltaria a crescer 
o Continuidade na melhora do mercado de trabalho 

Mercado de trabalho – Positivo 

 Continuidade de redução na taxa de desemprego 
o Aumento do emprego no setor de serviços 
o Contudo, o emprego no setor manufatureiro continua fraco / 

debilitado 

 Comitê considerava o mercado de trabalho como fator que pode 
pressionar o aumento dos preços 

Inflação – Negativo 

 Comitê considerava o núcleo de inflação em níveis relativamente altos 

 As expectativas de inflação eram positivas, porém, com alto grau de 
incerteza 

o Ameaças ao cenário benigno da inflação 
 Maior utilização da capacidade instalada 
 Elevado preço dos commodities e energia 
 Desvalorização do dólar 
 Queda na produtividade 

Investimento não residencial – Positivo 

 Investimento em capital fixo mais fraco do que o esperado, mas a 
expectativa futura era positiva 

o Boas condições de financiamento e liquidez 

 Investimento em imóveis comerciais estava compensando parte da 
desaceleração nas construções residenciais 

Investimento residencial (mercado imobiliário) – Negativo 

 Cancelamento de novas construções 

 Aumento do número de residências não vendidas 

 Expectativa era que o investimento em imóveis residenciais diminuísse 
o Aumento das taxas de financiamento no mercado prime 
o Aumento das taxas de inadimplência no mercado subprime 

Consumo – Positivo 

 Apesar da desaceleração no mercado imobiliário, o consumo  
 

(Cont.) 

                                                                                                                                        
até agora têm respaldado a visão de que a atual orientação da política é susceptível a promover o 
crescimento econômico sustentável e um gradual arrefecimento do núcleo de inflação. No entanto, no 
comunicado que acompanhou a decisão do mês passado, o FOMC indicou novamente que sua 
preocupação predominante é o risco que a inflação não arrefeça como o esperado e está disposto a 
tomar medidas para enfrentar os riscos inflacionários. (Traduzido pelo autor). 
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Quadro 8 (Cont.) 

permaneceu positivo 
o Relação da riqueza para renda disponível continuou 

aumentando, mesmo com a queda no mercado imobiliário, em 
razão da valorização no mercado acionário 

o Condições financeiras favoráveis 
o Melhora no mercado de trabalho e na renda 

 A expectativa para consumo é positiva, apesar do alto grau de incerteza 
derivado dos acontecimentos no mercado imobiliário 

Fonte: Atas do FOMC, elaboração do autor. 

Durante todo o período de agosto de 2006 a agosto de 2007, o setor de 

construção, afetado pela grande quantidade de imóveis residenciais disponíveis, 

exerceu efeito contracionista sobre a atividade. O FOMC não esperava que o ajuste 

que ocorria no mercado imobiliário continuasse e apostava na volta da expansão da 

atividade assim que o ajuste em curso chegasse ao fim.  

Conforme apontado nos dados do Quadro 8, o consumo e o investimento não 

demonstraram desaceleração. Além disso, o mercado de trabalho continuava a 

melhorar, o que levava à conclusão que, assim que o ajuste no mercado de 

construção terminasse, o produto voltaria a crescer. Apesar da desaceleração no 

setor de construção, a leitura das atas indica maior preocupação dos membros com 

o comportamento da inflação. 

Cabe destacar que, em 9 de agosto de 2007, o banco Francês BNP-Paribas, 

suspendeu o resgate de cotas de três fundos imobiliários sob sua administração – 

Parvest Dynamic ABS, BNP Paribas ABS Euribor e BNP Paribas ABS Eonia. Mesmo 

antes, em abril de 2007, a falência da New Century Financial Corporation – o 

segundo maior credor de hipotecas do tipo subprime dos EUA já eram prelúdios do 

que estava por vir. 

4.7 Período VII: setembro de 2007 a dezembro de 2007 

Após a reunião de agosto, o Fed observou que os participantes do mercado 

financeiro demonstravam maiores preocupações quanto à liquidez e risco de 

contraparte. A intensificação do estresse financeiro refletiu-se na volatilidade do 

mercado interbancário e na redução da liquidez. No dia 10 de agosto, o Fed emitiu 

um comunicado anunciando que iria prover liquidez para facilitar o funcionamento 

ordenado dos mercados financeiros. No dia 17 de agosto, soltou novo comunicado 
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ressaltando que as condições nos mercados financeiros haviam se deteriorado e 

que as restrições no mercado de crédito e o aumento da incerteza tinham o 

potencial de restringir o crescimento econômico daquele momento em diante.  

O FOMC entendeu que os riscos para a atividade haviam aumentado 

substancialmente e indicou que estava pronto a tomar as ações necessárias a fim de 

mitigar as efeitos depressivos do mercado financeiro sobre a economia. 

Simultaneamente, o Fed aprovou a redução de 50 pontos base na primary credit rate 

e continuou a aceitar diversos tipos de garantias para os empréstimos realizados na 

janela de redesconto, incluindo hipotecas e ativos a elas relacionados. 

O primeiro conjunto de medidas indicou a rápida deterioração nas condições 

econômicas observadas pelo Federal Reserve. Assim, nas três últimas reuniões de 

2007, a política monetária voltou-se definitivamente aos efeitos da crise no mercado 

imobiliário sobre a atividade. Na reunião de setembro de 2007, o Fed cortou a taxa 

básica de juros para confrontar os efeitos da crise, conforme a atividade econômica 

desacelerava mais do que havia sido antecipado. 

In the Committee's discussion of policy for the intermeeting period, all 
members favored an easing of the stance of monetary policy. Members 
emphasized that because of the recent sharp change in credit market 
conditions, the incoming data in many cases were of limited value in 
assessing the likely evolution of economic activity and prices, on which the 
Committee's policy decision must be based. Members judged that a lowering 
of the target funds rate was appropriate to help offset the effects of tighter 
financial conditions on the economic outlook. Without such policy action, 
members saw a risk that tightening credit conditions and an intensifying 
housing correction would lead to significant broader weakness in output and 
employment. Similarly, the impaired functioning of financial markets might 
persist for some time or possibly worsen, with negative implications for 
economic activity. In order to help forestall some of the adverse effects on 
the economy that might otherwise arise, all members agreed that a rate cut 
of 50 basis points at this meeting was the most prudent course of action. 
Such a measure should not interfere with an adjustment to more realistic 
pricing of risk or with the gains and losses that implied for participants in 
financial markets. With economic growth likely to run below its potential for a 
while and with incoming inflation data to the favorable side, the easing of 
policy seemed unlikely to affect adversely the outlook for inflation

39
. 

(FEDERAL RESERVE BOARD, 2007a). 

                                            
39 Na discussão do Comitê, todos os membros favoreceram uma flexibilização da política monetária. 

Os membros enfatizaram que, devido à recente e acentuada mudança nas condições do mercado de 
crédito, os dados recentes em muitos casos foram de valor limitado na avaliação da evolução da 
atividade econômica e dos preços, em que a decisão do Comitê deve se basear. Os membros 
julgaram que uma redução da taxa básica era apropriada para ajudar a compensar os efeitos do 
aperto das condições financeiras sobre as perspectivas econômicas. Na ausência de tal ação, os 
membros viram um risco de que o aperto nas condições de crédito e uma intensificação na correção 
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Os dados do Quadro 9 demonstram que diferente do período de agosto de 

2006 a agosto de 2007, a expectativa para a atividade futura não era mais positiva, 

uma vez que a crise tomava contornos mais drásticos do que inicialmente 

imaginado. Ao mesmo tempo, a ênfase na inflação dá espaço aos desdobramentos 

que o ajuste no mercado imobiliário teria sobre a atividade. A perspectiva de um 

ajuste mais intenso desautorizava a perspectiva de inflação nos períodos 

posteriores. 

Quadro 9 - quadro resumo das atas do Federal Open Market Committee – EUA 

– setembro 2007 a dezembro 2007 

Atividade econômica – Negativa 

 Turbulência financeira poderia prejudicar a atividade econômica, 
sobretudo o setor de construção residencial 

 Expectativa de desaceleração da atividade 
o Queda do setor imobiliário 
o Restrição nas condições de crédito 
o Queda no mercado financeiro 

Mercado de trabalho – Desaceleração 

 Desaceleração nos ganhos que estavam ocorrendo no mercado de 
trabalho 

o  Grande parte das perdas está relacionada a serviços e setores 
relacionados ao mercado imobiliário 

Inflação – Positivo 

 Inflação corrente era fator de preocupação 

 Expectativa era de arrefecimento da inflação com a desaceleração da 
atividade 

Investimento não residencial – Positivo 

 Dados correntes dos investimentos em capital fixo não demonstravam 
deterioração 

Investimento residencial (mercado imobiliário) – Negativo 

 Setor mostra queda acentuada e as expectativas são negativas 
o Elevado número de casas não vendidas 
o Restrições nas condições de crédito hipotecário 

 

Consumo – Negativo 

 Dados apontam desaceleração do consumo corrente 
o Condições de crédito mais restritas 

(Cont.) 

                                                                                                                                        
no mercado residencial levariam a uma maior e significativa fraqueza da produção e do emprego. Da 
mesma forma, o funcionamento deficiente dos mercados financeiros pode persistir por algum tempo 
ou, eventualmente, piorar, com implicações negativas para a atividade econômica. Para ajudar a 
evitar alguns dos efeitos adversos que poderiam surgir na economia, todos os membros concordaram 
que um corte 50 pontos base da taxa básica é a ação mais prudente. Tal medida não deverá interferir 
com um ajuste mais realistas na precificação dos riscos ou com os ganhos e perdas para os 
participantes dos mercados financeiros. Com o crescimento econômico abaixo do seu potencial por 
algum tempo e com os dados favoráveis de inflação, parece improvável que a flexibilização da 
política afete negativamente as perspectivas inflacionárias. (Traduzido pelo autor). 



96 

 

Quadro 9 (Cont.) 

o Continuidade do ajuste no setor imobiliário pode estar afetando 
outros setores 

 Perspectiva que o consumo voltasse a crescer em 2009, conforme 
diminuíssem os efeitos restritivos do mercado imobiliário 

Fonte: Atas do FOMC. Elaboração do autor 

Os efeitos da restrição do crédito e o aumento da incerteza eram 

considerados como fatores de risco para a atividade nos períodos posteriores. Não 

obstante, os participantes acreditavam que a resiliência demonstrada pela economia 

americana nos episódios de crise anteriores deixava a possibilidade de que o ajuste 

advindo do mercado imobiliário seria rápido.  

In their discussion of the economic situation and outlook, meeting 
participants focused on the potential for recent credit market developments 
to restrain aggregate demand in coming quarters. The disruptions to the 
market for nonconforming mortgages were likely to reduce further the 
demand for housing, and recent financial developments could well lead to a 
more general tightening of credit availability. Moreover, some recent data 
and anecdotal information pointed to a possible nascent slowdown in the 
pace of expansion. Given the unusual nature of the current financial shock, 
participants regarded the outlook for economic activity as characterized by 
particularly high uncertainty, with the risks to growth skewed to the 
downside. Some participants cited concerns that a weaker economy could 
lead to a further tightening of financial conditions, which in turn could 
reinforce the economic slowdown. But participants also noted that the 
resilience of the economy in the face of a number of previous periods of 
financial market disruptions left open the possibility that the macroeconomic 
effects of the financial market turbulence would prove limited

40
. (FDERAL 

RESERVE BOARD, 2007a). 

Tal argumento retoma a visão propalada pelo ex-presidente, Alan Greenspan 

e sugere que a crise foi subavaliada pela autoridade monetária. 

Cabe notar que o ritmo de redução da taxa básica nas reuniões, de novembro 

e dezembro, foi menos intenso (25 pontos base) quando comparado ao corte 

                                            
40 Em sua discussão sobre a situação e perspectivas econômicas, os participantes do Comitê 

centraram-se sobre a evolução recente do mercado de crédito e seu potencial de conter a demanda 
agregada nos próximos trimestres. As perturbações do mercado de hipotecas não desempenhadas, 
suscetíveis de reduzir ainda mais a demanda por residências, e os recentes desenvolvimentos 
financeiros poderiam levar a um aperto mais generalizado na disponibilidade de crédito. Além disso, 
alguns dados recentes apontam para o início de um abrandamento no ritmo de expansão. Dada a 
natureza pouco usual do atual choque financeiro, os participantes consideraram o panorama para 
atividade econômica como caracterizado por uma incerteza particularmente elevada, com os riscos 
negativos para o crescimento. Alguns participantes manifestaram preocupação de que uma economia 
mais fraca poderia levar a um agravamento das condições financeiras, que, por sua vez, poderia 
reforçar a desaceleração econômica. Mas os participantes também observaram que a resistência da 
economia diante de uma série de perturbações financeiras em períodos anteriores deixou em aberto 
a possibilidade de que os efeitos macroeconômicos da turbulência dos mercados financeiros sejam 
limitados. (Traduzido pelo autor). 
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realizado em setembro (50 pontos base), o que refletiu a incerteza quanto aos 

desdobramentos da crise. 

In the Committee's discussion of monetary policy for the intermeeting period, 
members judged that the softening in the outlook for economic growth 
warranted an easing of the stance of policy at this meeting. In view of the 
further tightening of credit and deterioration of financial market conditions, 
the stance of monetary policy now appeared to be somewhat restrictive. 
Moreover, the downside risks to the expansion, resulting particularly from 
the weakening of the housing sector and the deterioration in credit market 
conditions, had risen. In these circumstances, policy easing would help 
foster maximum sustainable growth and provide some additional insurance 
against risks. At the same time, members noted that policy had already been 
eased by 75 basis points and that the effects of those actions on the real 
economy would be evident only with a lag. And some data, including 
readings on the labor market, suggested that the economy retained forward 
momentum. Members generally saw overall inflation as likely to be lower 
next year, and core inflation as likely to be stable, even if policy were eased 
somewhat at this meeting; but they judged that some inflation pressures and 
risks remained, including pressures from elevated commodity and energy 
prices and the possibility of upward drift in the public's expectations of 
inflation. Weighing these considerations, nearly all members judged that a 
25 basis point reduction in the Committee's target for the federal funds rate 
would be appropriate at this meeting. Although members agreed that the 
stance of policy should be eased, they also recognized that the situation was 
quite fluid and the economic outlook unusually uncertain

41
. (FEDERAL 

RESERVE BOARD, 2007b). 

 

                                            
41 Na discussão de política monetária do Comitê para o próximo período, os membros consideraram 

que o enfraquecimento das perspectivas para o crescimento econômico justifica a flexibilização 
política monetária nesta reunião. Frente ao maior aperto nas condições de crédito e deterioração nas 
condições do mercado financeiro, o atual nível da política monetária parece estar restritivo. Além 
disso, os riscos de queda para a atividade, resultantes do enfraquecimento do setor imobiliário e da 
deterioração das condições do mercado de crédito, aumentaram. Nestas circunstâncias, a 
flexibilização da política [monetária] ajudaria a promover o máximo crescimento sustentável e fornecer 
alguma garantia adicional contra os riscos. Ao mesmo tempo, os membros observaram que a política 
já foi reduzida em 75 pontos base e que os efeitos de tal ação sobre a economia só serão evidentes 
com uma defasagem. Alguns dados, incluindo leituras sobre o mercado de trabalho, sugeriram que a 
economia manteve a sua dinâmica. Os membros consideram que a inflação provavelmente será 
menor no próximo ano e os núcleos devem permanecer estáveis, mesmo com o afrouxamento 
monetário adicional nesta reunião, mas eles julgaram que algumas pressões inflacionárias e riscos 
permanecem, incluindo pressões elevadas das commodities e energia e a possibilidade de um 
aumento nas expectativas do público sobre a inflação. Pesando essas considerações, quase todos os 
membros julgaram que uma redução de 25 pontos-base para a meta da taxa básica de juros seria 
apropriado nesta reunião. Embora os membros concordem que a política monetária deva ser 
flexibilizada, eles também reconhecem que a situação e bastante volátil e as perspectivas 
econômicas excepcionalmente incertas. (Traduzido pelo autor). 
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5 CONCLUSÃO 

A política monetária do Fed e o teor de sua comunicação com o mercado foram 

fatores componentes do entendimento da crise que se iniciou no mercado imobiliário 

norte-americano e terminou por afetar a economia mundial. 

A compreensão da percepção da autoridade monetária norte-americana remonta 

ao processo de desmonte da regulação financeira estruturada no pós-guerra, que se 

iniciou na década de 1970. Para esta compreensão também são importantes as 

considerações no campo teórico e prático dos presidentes do Fed no que 

concernem à maneira de condução da política monetária e na atuação da autoridade 

monetária frente à formação de bolhas em mercados específicos. 

A visão do Fed sobre o processo de desregulamentação era otimista. As 

mudanças provenientes de tal processo teriam dotado a economia americana de 

maior flexibilidade e conferido ao sistema financeiro maior resistência frente às 

crises. Seriam fatores componentes dessa resistência o melhor gerenciamento do 

risco das carteiras de crédito por parte das instituições bancárias, o desenvolvimento 

e uso de produtos derivativos e a utilização de instrumentos de securitização. 

Segundo Greenspan, estes expedientes permitiram melhor gerenciamento e 

redução dos riscos financeiros, por meio de sua divisão entre as várias instituições 

participantes do mercado. 

Tal visão também influenciou a ação regulatória do Fed. A opinião de que os 

novos produtos financeiros auxiliavam na mitigação dos riscos fazia crescer a 

preocupação quanto ao excesso de regulação nos mercados de derivativos OTC 

(over the counter), onde futuramente ocorreriam as maiores perdas decorrentes do 

uso de derivativos. 

A resiliência da economia americana às crises passou a ser tida como muito 

forte após o impacto modesto das crises do final dos anos 1990 e início de 2000, 

sobretudo depois da quebra da bolsa NASDAQ em 2000 – 2001. Os acontecimentos 

teriam potencial de conduzir a economia a processos recessivos profundos, no 

entanto isso não ocorreu. 

O otimismo do Fed quanto aos desenvolvimentos no mercado financeiro não 

considerava toda a sucessão de novos riscos que surgiam. As distintas formas de 
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gestão do capital e de remuneração do gestor da riqueza financeira incentivavam o 

aumento do risco dos portfólios em busca de melhores desempenhos. O processo 

de securitização não reduzia o risco, mas apenas o espalhava entre as diversas 

instituições financeiras, permitindo a separação entre a origem do risco e seu 

carregamento no futuro, liberando o balanço dos bancos para a expansão do crédito. 

Os mercados derivativos desregulamentados permitiam a alavancagem elevada, 

acarretando riscos que seriam conhecidos somente na eclosão da crise. 

A crença de Greenspan na resistência econômica financeira norte-americana, 

seu entendimento quanto à necessidade de flexibilidade nas decisões da taxa de 

juros de curto prazo e sua visão contrária à atuação do Banco Central frente à 

formação de bolhas – no que concorda com Bernanke - refletiu-se na condução da 

política monetária do período e na função de agente estabilizador atribuída ao Fed. 

As concepções de Greenspan fundem-se com a da própria instituição que ele 

presidia. Por isso, Bernanke, tanto por força de conjuntura econômica que 

enfrentaria, como pela avaliação positiva da metodologia herdada de Greenspan, 

não efetuou grandes modificações, após assumir a presidência do Fed, apesar de 

como teórico posicionar-se favorável à adoção do sistema de metas de inflação. Foi 

propositor do que denominou ―constrained restriction”, ou seja, a discricionariedade 

restringida por regras. 

Greenspan defendeu e praticou uma política monetária discricionária para atingir 

o duplo mandato do Fed. Em sua opinião, o ambiente econômico em constante 

mudança demandava da autoridade monetária flexibilidade para se adaptar às 

novas situações. Por isso, Greenspan posicionava-se contrário à adoção de regras 

para a política monetária. Em seu lugar, pregava a utilização do que denominou de 

risk management approach, que consiste em entender o tanto quanto for possível as 

diversas fontes de riscos e incertezas com os quais se deparam os responsáveis 

pela política monetária, quantificar estes riscos quando possível e avaliar os custos. 

Portanto, a política do Fed, após 2001, deve ser analisada sob a seguinte ótica: 

um Banco Central otimista quanto à resistência de seu sistema financeiro a crises, 

dirigido por um banqueiro central conduz a política monetária de forma discricionária 

e procura medir os riscos de todas as suas decisões, método este que permaneceu, 

mesmo após a substituição de Greenspan por Bernanke. Adicionalmente, nenhum 

dos dois presidentes acreditavam que o Banco Central pudesse tomar alguma ação 

para impedir ou mesmo reduzir os efeitos da formação de uma bolha. 
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Foi com esta visão que o Fed deparou-se com uma economia que estava 

passando pelo ajuste proveniente do estouro da bolha da bolsa Nasdaq, processo 

que se tornaria grave, após os atentados de 11 de setembro de 2001 e com os 

escândalos corporativos de fraudes contábeis.  

Naquele momento, o FOMC, conforme evidenciado pela análise das atas, 

reconhecia no consumo e no mercado imobiliário impulsionado pelas baixas taxas 

de financiamento hipotecário forças importantes na recuperação econômica - 

inclusive pela extração da renda derivada da valorização dos imóveis. 

Assim, a partir de 2001, o Fed adotaria uma política monetária expansionista, 

também justificada pelas incertezas decorrentes dos conflitos com o Oriente Médio 

e, em 2003, os temores de que um processo deflacionário se instalasse de forma 

intensa na economia americana. 

A partir de julho de 2004, o Fed entendeu que a economia ingressava em um 

processo de recuperação autossustentando-se, sem a ajuda dos estímulos 

monetários e fiscais. Durante todo o período, foram constantes as observações dos 

membros do FOMC quanto à valorização dos ativos imobiliários e a capacidade de 

extração de renda por parte dos consumidores. 

Em junho de 2005, começam a aparecer as primeiras preocupações quanto à 

reversão do processo. Alguns membros do Comitê argumentavam que o mercado 

imobiliário estava influenciado por fatores especulativos. Mas, a contra-

argumentação de que tal diagnóstico seria tecnicamente difícil de realizar e que 

haveria fatores estruturais que justificassem o comportamento daquele mercado, 

não autorizava maiores preocupações. Além disso, o processo de securitização era 

entendido, como um fator a garantir a resiliência das instituições financeiras. 

Mesmo quando o preço dos imóveis atingiu seu pico, em 2006, e iniciou o 

processo de queda, os efeitos de tal ajuste continuavam a ser subavaliados e a 

retórica quanto à resistência do sistema monetário continuava a ser utilizada. 

A ação do Fed sugere que a crença na resiliência do sistema financeiro 

americano, aliada à concepção de que não é possível a autoridade monetária 

identificar uma bolha e agir para sanar seus efeitos antes de seu estouro, 

desautorizaram interpretações de que os preços no mercado imobiliário estariam 

excessivamente valorizados. Adicionalmente, seguindo o risk management 

approach, dado que não é possível a identificação da bolha, o uso da política 
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monetária para sanar um processo sobre o qual não há certeza traria elevado risco à 

atividade. 

Os efeitos da crise seriam realmente conhecidos, após 2007, quando os 

mecanismos que teoricamente tornavam o sistema resistente (gerenciamento de 

risco e técnicas de securitização) não só falharam, como se mostraram um dos 

principais problemas. Naquele momento, a ação reativa do Banco Central teria de 

ser levada a níveis extremos, dada a subavaliação do ajuste pelo qual passaria a 

economia norte-americana. 
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