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RESUMO 

A atual crise iniciada em 2007 traduziu-se na ausência generalizada de liquidez nos 

mercados financeiros culminando numa grave crise de crédito, que se alastrou à escala mundial. 

O período subsequente caracterizou-se por perdas avultadas no sector financeiro, com especial 

incidência nas instituições bancárias. 

O presente projeto de mestrado procura analisar o comportamento de uma amostra 

representativa de bancos, a exercer atividade em Portugal, Europa e EUA, no sentido de 

averiguar o impacto da crise do subprime na política de alavancagem destes.  

A análise realizada permitiu concluir que as instituições bancárias assumiram como 

prioridade, o cumprimento das novas exigências preconizadas em Basileia II. O período 

posterior a 2007 apresenta uma melhoria progressiva dos níveis de solvabilidade, através do 

reforço dos rácios de capital TIER 1 e Core TIER 1. O estudo evidencia igualmente uma maior 

autossuficiência de recursos próprios para concessão de crédito, face ao decréscimo gradual do 

indicador Loan-to-Deposits. 

Os dados apurados sugerem, simultaneamente, uma maior preparação dos EUA para o 

processo de recapitalização, quando comparados com a Europa e uma visível fragilidade dos 

bancos portugueses, face aos congéneres europeus. 

O estudo da evolução das notações de rating para a amostra analisada permite concluir 

que as agências de rating reagiram tardiamente à crise, ajustando as classificações em função 

dos efeitos nefastos da realidade económico-financeira a nível mundial, quando deveriam ter 

antecipado este fenómeno face à informação preferencial a que têm acesso. 

 

Palavras-chave: Crise, Risco, Alavancagem, Instituições Financeiras. 
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ABSTRACT 

The current crisis initiated in 2007 resulted in a general lack of liquidity in financial 

markets that culminated in a severe credit crisis, which spread worldwide. The following period 

was characterized by considerable losses in the financial sector, with a particular focus on 

banking institutions. 

This master's project analyzes the behavior of a representative sample of banks to 

develop its activity in Portugal, Europe and USA, in order to determine the impact of the 

subprime crisis in their political leverage. 

The analysis concluded that banks took priority, compliance with the new requirements 

proposed under Basel II. The period after 2007 shows a progressive improvement of solvency 

levels by strengthening Tier 1 and Core Tier 1 capital ratios. The study also shows greater self-

sufficiency of own resources for lending, given the gradual decrease of the Loan-to-Deposits 

indicator. 

The data collected suggests both a greater preparation for the U.S. recapitalization 

process, when compared with Europe and a visible weakness of Portuguese banks, compared 

with European counterparts. 

The study of the evolution of the ratings for the sample analyzed shows that the rating 

agencies belatedly reacted to the crisis by adjusting the ratings due to the effects of adverse 

economic and financial reality in the world, when they should have anticipated this 

phenomenon given the information that have privileged access. 

 

Keywords: Crisis, Risk, Leverage, Financial Institutions. 
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VI 
 

GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS 

CDS Credit Defalut Swap: é um instrumento financeiro derivado transacionado 

em OTC (over the counter – mercado não regulamentado) que permite ao 

seu comprador proteger-se do incumprimento de crédito de um determinado 

emitente. Trata-se de um contrato que permite aos detentores de dívidas 

segurarem-se contra os riscos de não pagamento. 

FED Federal Reserve Bank: banco central dos EUA, tendo como principal 

atribuição a condução da política monetária a nível nacional, ajustando a 

oferta de moeda no intuito de atingir o emprego em níveis sustentados e a 

estabilidade dos preços. 

MBS Mortgage-backed securities: títulos de securitização cujo ativo subjacente 

são empréstimos hipotecários.  

Rácio Capital Tier 1 Rácio Capital Tier 1: resulta do quociente entre os Fundos Próprios Base e 

os Ativos e Extrapatrimoniais ponderados pelo risco. 

Rácio Capital Core Tier 1 Rácio Capital Core Tier 1: medida de solvência das instituições 

financeiras, calculada através do quociente entre os (Fundos Próprios Base - 

Títulos de participação - Empréstimos subordinados) e os Activos e 

Extrapatrimoniais ponderados pelo risco. 

Rácio Loan-to-Deposits Rácio Loan-to-Deposits: resulta do quociente entre o crédito a clientes 

(líquido) e os depósitos de clientes. 

ROE Return on Equity : rácio de rendibilidade dos capitais próprios, que resulta 

do quociente entre os resultados líquidos e capitais próprios. Este indicador 

fornece a medida da remuneração dos capitais próprios investidos. 

SEC Securities and Exchange Commission. 
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SPV Special Purpose Vehicles: sociedades veículo constituídas com objetivos 

específicos, designadamente, colocação de produtos estruturados de crédito 

ou isolamento de riscos financeiros. 

TIER 1 Tier 1: fundos próprios base que agregam: Capital realizado (incluindo a 

parte representada por ações preferenciais não remíveis); Prémios de 

emissão de ações e de títulos de participação, Reservas legais, estatutárias e 

outras formadas por resultados não distribuídos; Resultados positivos 

transitados de exercícios anteriores; Resultados positivos do último 

exercício; Resultados positivos provisórios do exercício em curso; Fundo 

para «Riscos bancários gerais»; Reservas de conversão cambial e de 

cobertura de investimento líquido em unidade operacional no estrangeiro; 

Parcela das reservas e dos resultados correspondentes a ativos por impostos 

diferidos; Elementos cujas condições sejam aprovadas pelo Banco de 

Portugal; Provisões para riscos gerais de crédito; Reserva proveniente da 

reavaliação do ativo imobilizado, efetuada nos termos a definir por instrução 

do Banco de Portugal; Outras reservas de reavaliação positivas; Títulos de 

participação; Empréstimos subordinados, cujas condições sejam aprovadas 

pelo Banco de Portugal; Parte liberada de ações preferenciais remíveis. 

TIER 2 Tier 2: fundos próprios complementares que agregam as reservas ocultas, 

reservas de reavaliação, provisões gerais e provisões gerais para riscos de 

crédito, instrumentos de capital de natureza híbrida e dívida subordinada. 

VaR Value at Risk: corresponde a uma medida de perda possível no caso de uma 

evolução extraordinariamente desfavorável de fatores de risco de mercado 

(taxas de juro, cotações de ações, etc.) num determinado horizonte temporal 

e para um determinado nível de confiança. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento geral 

A crise iniciada em março de 2007 com a falência de dois hedge funds do banco de 

investimento norte-americano Bear Stearns e posterior compra pelo banco americano JPMorgan 

mas cujo epicentro foi a falência em setembro de 2008 do banco de investimento norte-americano 

Lehman Brothers, foi o corolário de um período de forte alavancagem e criação de valor virtual.  

O virtualismo económico e o virtualismo do mercado financeiro desenvolveram-se mais 

intensamente entre o ano de 2003, quando terminou a anterior crise económica e o ano de 2007. A 

partir daí, temos assistido a um processo doloroso de desalavancagem do sistema financeiro, com a 

assunção de avultadas perdas de valor em ativos financeiros por parte dos bancos e, em último caso, 

com a intervenção do Estado em alguns deles. (Bastardo, 2011) 

Ainda que as crises sejam reconhecidas como fatores intrínsecos dos ciclos económicos, a 

verdade é que estas se têm verificado com uma periodicidade como não há memória nos mercados 

financeiros. Os bancos têm sido apontados como instituições que em prol do lucro, investiram 

perigosamente e arrastaram os restantes sectores da economia para um endividamento excessivo. 

Mas será efetivamente a crise atual fruto da alavancagem no sector financeiro? 

1.2 Objetivo 

Os estudos a desenvolver durante a realização deste trabalho têm como principal objetivo 

identificar se foram as instituições bancárias as principais causadoras da atual crise económica. O 

trabalho incidirá na análise de trinta e um balanços de diferentes bancos a desenvolver a sua 

atividade no mercado nacional, europeu e americano. Pretende-se a realização de uma análise 

comparativa no sentido de verificar a existência de uma tendência generalizada de alavancagem, 
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bem como verificar se o período de inversão foi coincidente e se as notações de rating efetivamente 

acompanharam este tipo de política financeira. 

1.3 Questões de investigação 

Terá sido a política de alavancagem das instituições bancárias um dos principais fatores 

impulsionadores da crise de 2007? 

Será que os bancos portugueses tiveram uma evolução semelhante aos bancos europeus no 

que respeita aos rácios de alavancagem? Será o caso americano diferente do europeu? 

Existirá alguma correlação entre a evolução dos níveis de alavancagem dos bancos e as suas 

notações de rating? Serão estas notações adequadas aos níveis de alavancagem (rácios de capital) 

observados? 

Qual o impacto da regulação imposta pelos acordos de Basileia na política de alavancagem 

bancária? Será que se verificou uma inversão nestes indicadores? 

1.4 Estrutura do trabalho 

O impacto das perturbações no sistema financeiro sobre a economia mundial tem vindo a 

agravar-se desde o final do ano de 2007. Como já foi anteriormente referido, o ano de 2008 

caracterizou-se pela propagação de uma grave crise nos mercados financeiros internacionais e pela 

desaceleração económica à escala global, factor extremamente adverso para o desenvolvimento da 

atividade bancária. 

Assim, o presente projeto encontra-se estruturado em 4 capítulos, incluindo a presente 

introdução. No Capítulo 2 apresenta-se a revisão da literatura enquadrando os conceitos e 
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contributos teóricos das temáticas do Risco, Alavancagem, Crises da última década, Acordos de 

Basileia e Ratings.  

No Capítulo 3 é realizada uma breve descrição da metodologia utilizada para a prossecução 

dos objetivos delineados e apuramento das conclusões no capítulo seguinte. 

No Capítulo 4 pretende-se analisar a evolução dos rácios de alavancagem das instituições 

bancárias na última década e aferir o impacto da crise do subprime na política de recapitalização 

destas organizações. Dado que a economia portuguesa não ficou imune ao impacto da crise financeira 

internacional e à deterioração das perspectivas de crescimento económico a nível mundial, será realizada 

uma análise da evolução dos rácios de capital de uma amostra de bancos portugueses no intuito de 

comparar com o caso europeu. De modo análogo, irá proceder-se ao estudo deste indicador para uma 

amostra de banco americanos. 

De seguida, será efetuada uma análise da evolução das notações de rating para o período de 

2000-2011 no intuito de verificar a sua adequação aos níveis de alavancagem observados. 

Por último, pretende-se apurar o impacto dos Acordos de Basileia na política de 

alavancagem dos bancos e concluir se a nova legislação contribuiu para a inversão da tendência de 

endividamento bancário que se verificou até aquele momento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Risco 

Segundo Piron (2004) apud Gonçalves (2010), a noção de risco tem a sua origem no latim 

medieval resicum, aplicada em contextos associados a atividades marítimas e à lei comercial 

marítima, sendo aplicável a qualquer sistema que se encontre numa situação em que existe a 

presença de perigos e oportunidades para ganhos e perdas, sinalizáveis no território de ação e de 

sobrevivência sistémica. 

No que concerne à teoria financeira, o risco assume relevo com o nascimento da teoria da 

carteira, Modern Portfolio Theory, publicada em 1959, por Markowitz. Esta teoria formulou o 

problema da decisão acerca das carteiras de investimento ótimas, procurando simultaneamente a 

maximização da rendibilidade esperada e a minimização da variância. De acordo com Gonçalves 

(2010), a utilização explícita de uma medida de risco, na formalização e resolução do problema da 

gestão de carteiras de investimento, foi essencial para o desenvolvimento do pensamento 

matemático acerca da medição do risco.  

Deste modo, a utilização da variância e a sua raiz quadrada, o desvio padrão, foram as 

principais medidas de risco utilizadas em finanças até muito recentemente, conforme menciona 

Jorion (2007) apud Gonçalves (2010). O facto do parâmetro desvio padrão ser uma medida de 

dispersão, medindo os desvios face a um valor central - a média - constituiu uma limitação no 

âmbito da análise de dados financeiros, uma vez que este indicador não mede o impacto da presença 

de outliers. Assim, foram propostas novas medidas de risco para apurar o risco de perda extrema. 

Conforme refere Gonçalves (2010), este factor conduziu a uma evolução na literatura e práticas 

financeiras, em parte estimulado pelas crises financeiras que ocorreram desde a década de 1970.  



2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

5 
 

Segundo este autor, estas crises alertaram o mundo financeiro para a necessidade de 

controlar o risco de perdas extremas com baixa probabilidade de ocorrência, designado por risco de 

cauda. Jórion (2007) apud Gonçalves (2010) confirma que uma das primeiras medidas de risco de 

cauda, a receber atenção generalizada pela comunidade financeira, foi o Value at Risk (VaR), tendo 

sido a principal medida de risco de cauda a ser incorporada em sistemas de gestão de risco e a ser 

integrada no programa regulador da banca, desenvolvido pelo Comité de Basileia. 

O conceito de risco é bastante amplo. No que respeita à área financeira, podemos enumerar 

o risco de crédito, de mercado, de câmbio, de liquidez, operacional, entre outros. No presente 

trabalho, dar-se-á relevância aos dois tipos de risco que mais se associam à atual crise financeira, o 

risco de crédito, também usualmente designado de default risk e o risco de liquidez. 

Entende-se por risco de crédito, a maior ou menor probabilidade de uma empresa ou Estado 

que emite instrumentos de dívida não pagar os juros devidos ou reembolsar o capital aplicado. De 

acordo com Saunders e Cornett (2005) apud Resende (2010), dada a atividade dos bancos, o risco 

de crédito deve ser a sua principal preocupação.  

O risco de liquidez é o risco financeiro associado à incerteza da existência de liquidez e 

advém de situações em que uma entidade ao estar interessada em transacionar um determinado 

ativo, não consegue fazê-lo face à ausência de contraparte interessada no movimento inverso. Este 

risco será acrescido se a entidade detentora do ativo estiver condicionada à liquidação deste para 

fazer face a outras obrigações. Um case study no âmbito deste risco foi o episódio do banco inglês 

Northern Rock que em setembro de 2007, apesar de apresentar bons níveis de solvabilidade, 

necessitou de resgate por parte de Banco de Inglaterra face à situação crítica de ausência de liquidez 

dado que que os empréstimos e os depósitos em carteira a vencer não poderiam ser renovados no 

mercado monetário de curto prazo. Goldsmith-Pinkham e Yorulmazer (2009) analisaram os efeitos 

de contágio desta situação, apurando que se tratou de uma resposta racional da parte dos investidores 
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à realidade do mercado. Por outro lado, os resultados apontam para uma discussão da problemática 

das falências no sector bancário, evidenciando como principal causa a estrutura do passivo do 

balanço e as características de financiamento dos bancos. 

De acordo com Jaiswal-Dale (2010), o risco é um fator intrínseco à área dos negócios. Os 

riscos são não sistemáticos se puderem ser minorados via diversificação, caso contrário estaremos na 

presença de risco sistemático ou não diversificável, que resulta muitas vezes de influências exógenas 

externas em mercado aberto, como é o caso da flutuação do preço das matérias-primas. A presença 

de risco sistemático nos mercados, não implica que o mesmo não possa ser gerido. A inovação 

financeira permitiu a conceção e desenvolvimento de instrumentos financeiros que, utilizados de 

forma prudente, permitem auxiliar o processo de redução do risco, é o caso dos derivados 

financeiros, como por exemplo os contratos de forwards, futuros, swaps e opções. 

Assim, a compreensão e a gestão do risco são pontos cruciais para a obtenção do sucesso no 

mundo dos negócios. Lang e Jagtiani (2010) publicaram um estudo que discute o papel da gestão do 

risco enquanto fator causador da crise financeira iniciada em 2007. Neste artigo, os autores sugerem 

que as instituições financeiras de grande dimensão fracassaram na implementação de sistemas de 

controlo do risco, quer pela falta de transparência na criação de instrumentos financeiros complexos, 

que criaram uma excessiva concentração de risco no mercado imobiliário, quer pela falta de ética 

dos gestores dessas empresas que auferiram elevados bónus à custa do aumento do investimento 

nesses mesmos instrumentos financeiros. Relativamente a este último ponto, Graafland e Ven 

(2011) argumentam que embora os profissionais na área financeira não possam ser 

desresponsabilizados por aquilo que fizeram, deve reconhecer-se que o contexto de economia de 

mercado livre favoreceu o desenvolvimento de estratégias inovadoras e arriscadas no sentido de 

aumentar os lucros, de acordo com o interesse dos acionistas. Este tipo de comportamento não é 

compatível com os códigos de conduta bancária pelo que urge a necessidade de colocar em prática 
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alterações que conduzam os bancos à sua verdadeira missão, baseada em valores como a 

honestidade, due diligence e precisão. 

2.2 Alavancagem 

Em Finanças, a alavancagem é o termo geral utilizado para qualquer técnica aplicada que 

permita multiplicar a rendibilidade, recorrendo ao endividamento. O incremento proporcionado 

através deste processo também aumenta os riscos da operação e a exposição a uma situação de 

insolvência. 

Do ponto de vista histórico, conforme afirma Reis (2007), o fim do regime do padrão ouro e 

o consequente colapso do sistema de Bretton Woods em 1971, as crises do petróleo de 1973 e 1979, 

a estagflação1 nos países desenvolvidos a par do aumento da volatilidade do comércio e dos capitais 

internacionais geraram um clima de incerteza relativamente à dinâmica financeira, particularmente o 

comportamento dos câmbios, juros e preços. Face a este cenário, assistiu-se a um processo de 

inovação financeira sem precedentes, com a criação de produtos, serviços e sistemas financeiros que 

causaram mudanças estruturais nesta área, promovendo-se paralelamente a desregulação e 

liberalização da atividade financeira.  

2.2.1  A Alavancagem e o Processo de Securitização 

Este tema assumiu particular relevo nas últimas décadas, sendo a alavancagem das 

instituições bancárias apontada como um fator causador da crise atual. De facto, a redução da 

regulamentação propiciou o desenvolvimento da engenharia financeira e de novas fontes de 

financiamento bancário, que rapidamente se difundiu a todo o sistema financeiro mundial. Neste 

contexto, o processo de securitização assumiu especial destaque durante o desenrolar da crise 

subprime. Conforme refere Bastardo (2011), o sucesso desta nova fonte de financiamento deve-se, 

                                                 
1 Trata-se de um termo económico que teve a sua origem na década de setenta e que se aplica a períodos 
caracterizados por taxas de crescimento económico baixas ou negativas e uma subida generalizada dos preços. 
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em primeira instância, ao facto das empresas apresentarem cada vez mais a necessidade de 

equilibrarem o grau de liquidez dos seus investimentos com o grau de exigibilidade das fontes de 

financiamento de suporte. Por outro lado, os primeiros resultados da utilização deste procedimento 

apontam para uma melhoria substancial dos rácios económico-financeiros. Por último, a 

securitização permitiu a obtenção de um custo de financiamento mais apelativo para as empresas. O 

método de operacionalização será detalhado no tópico 2.4., importando por ora salientar que o 

processo de securitização permitiu a criação de artifícios contabilísticos através de entidades, 

designadas de Special Purpose Vehicles (SPV’s) e operações financeiras que se desenvolveram 

“fora do balanço”. Como descrito por Gorton e Souleles (2005), as SPV’s são entidades pouco 

capitalizadas que se encontram, na sua essência, fortemente alavancadas. 

Como foi referido, a difusão do processo de securitização esteve estreitamente relacionada 

com a crise iniciada em 2007, nos EUA. Contudo, conforme refere Dam (2010), contrariamente ao 

que a impressão popular sugere, a securitização é um processo utilizado à escala global.2  

De acordo com este autor, um dos fatores que aliou a crise do subprime à crise de crédito no 

ano de 2008 foi o endividamento excessivo das economias, particularmente dos bancos nos Estados 

Unidos da América (EUA) e da Europa. Conforme expõe Dam (2010), ainda que o endividamento 

para compra de habitação tenha sido bastante superior nos EUA relativamente à Europa, no sector 

financeiro esta tendência foi inversa, ou seja, os bancos europeus apresentaram índices de 

alavancagem bem superiores aos congéneres americanos. Brewer III et al (2008) corroboram esta 

informação num estudo que incidiu na análise dos rácios de capital de instituições bancárias de doze 

                                                 
2 Na Alemanha, os chamados mortgage-backed securities (MBS) são utilizados há cerca de duzentos anos. Na Ásia, 
os mercados securitizados estão em franco crescimento, em parte devido ao estado de subdesenvolvimento do 
mercado de obrigações nesse continente. 
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países financeiramente desenvolvidos, no período de 1992-2005, apurando que a Alemanha 

apresentava os maiores índices de alavancagem.3  

 
Figura 1 – A Alavancagem nos Bancos dos EUA e da Europa 
Fonte: MATEJKA e CAU (2012)  pg.9 

 

2.2.2  A Alavancagem e a Dívida Soberana 

Outro tópico que tem sido amplamente discutido pela comunidade científica é em que 

medida a crise do subprime sofreu alguma mutação no sentido de se transformar numa crise da 

dívida soberana.  

Candelon e Palm (2010) analisaram as consequências do impacto da crise imobiliária 

iniciada em 2007 nos EUA na dívida dos países europeus e verificaram que este fenómeno pode ser 

diretamente observado através da evolução do rácio Dívida / Produto Interno Bruto. Apuraram que a 

taxa de crescimento da dívida aumentou em toda a Zona Euro desde 2008, pelo que a consequência 

expectável desta situação seria a deterioração da dívida pública destes países através da exigência, 

por parte dos investidores, de prémios de risco mais elevados. Deste modo, procederam à análise dos 

desvios das taxas de juro exigidas às obrigações do tesouro de cada país, relativamente às obrigações 

da Alemanha. Concluíram que no final do ano 2009, a probabilidade de um país da zona euro entrar 

em incumprimento era menor do que seis meses antes. Ainda assim, ameaças vindas de países como 

a Grécia, Irlanda e Portugal, não permitem excluir a possibilidade de ocorrência de problemas graves 

                                                 
3 O valor apurado para este país foi de 3,01 que compara com 8,4 nos EUA, no caso do indicador equity to total asset 
ratio. A conclusão é análoga no apuramento do indicador Tier 1 capital ratio, cujo valor é de 6,27 no caso da 
Alemanha e 8,11 no que respeita aos EUA. 
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de dívida soberana, assim como crises cambiais na zona euro. Este estudo levanta a discussão da 

relação entre as crises da banca e a dívida soberana. Como este episódio não será tão cedo 

esquecido, esta crise veio alertar as autoridades europeias para a necessidade de atualização do 

quadro legal no intuito de regulamentar situações similares, dado que estes eventos não se afiguram 

assim tão raros.  

A questão da crise da dívida soberana assumiu destaque sendo colocadas em prática, por 

parte dos governos, diversas políticas no intuito de resgatar os bancos dos efeitos negativos da atual 

crise financeira. O papel dos bancos centrais é, em primeira instância, assegurar que as instituições 

financeiras possuam, a qualquer momento, as reservas necessárias para fazer face às necessidades de 

liquidez do seu dia a dia, devendo estas estar preparadas para lidar com eventuais eventos atípicos 

que se venham a manifestar. Com o despoletar da atual crise, as instituições financeiras foram 

forçadas a confrontar-se com uma realidade que até então tinham ignorado. Na verdade, os produtos 

alvo de securitização valiam menos face ao valor de emissão e a sua valorização tornou-se 

extremamente difícil face à complexidade dos mesmos. A incerteza por parte dos bancos face aos 

seus níveis efetivos de capital e de liquidez esteve na origem da crise de crédito de 2008. Muitas 

destas instituições começaram a manifestar dificuldades de financiamento a curto prazo, pelo que se 

tornou inevitável a intervenção da Federal Reserve Bank (FED). 

Cecchetti (2009) analisou a forma de atuação do banco central americano, classificando-a 

como agressiva e criativa. Contudo, concluiu que face à dimensão e às ameaças verificadas, será 

difícil culpabilizar a FED pela forma como conduziu este processo.4  

Por sua vez, Demirgue-Kunt e Detragiache (2002), Honohan e Klingebiel (2003) e 

Claessens, Klingebiel e Leaven (2003) apud Paula (2009) provaram que a assistência de liquidez 
                                                 
4 Este autor alerta-nos para a necessidade da reflexão de algumas questões suscitadas pela crise do subprime, tais 
como: O que devem os supervisores fazer quando o preço dos ativos alavancados dispara? Como devem os bancos 
centrais responder a quedas súbitas no preço de ativos com risco e consequente subida dos prémios exigidos pelos 
investidores? Devem os supervisores monetários reagir à falta de liquidez no mercado para ativos específicos? Se 
sim, como? Qual é a responsabilidade do banco central face às perdas das instituições financeiras extremamente 
alavancadas? 
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aos bancos é contraproducente, resultando num agravamento das perdas dos mesmos, que tendem a 

socorrer-se de políticas de gestão de riscos incorretas à custa da despesa do Estado.  

Fratianni e Marchionne (2010) referem que a atual fragilidade do sistema financeiro advém 

da conjugação de vários fatores muito específicos, como a transferência massiva de ativos dos 

bancos para os mercados e a criação de produtos e ativos complexos. Por outo lado, é questionável a 

classificação de rating atribuída pelas agências competentes para o efeito, a aplicação do novo 

sistema contabilístico de avaliação dos ativos ao seu justo valor e as sucessivas falhas das entidades 

reguladoras e supervisoras no sentido de encetar medidas preventivas e corretivas. Este estudo 

incidiu sobre 120 bancos à escala mundial, no período compreendido entre julho de 2007 e março 

de 2009. Os autores apuraram uma perda de 3.232 biliões de dólares, em termos de capitalização 

pelo que concluem que a principal fragilidade desta crise são os baixos níveis de capital destas 

instituições, fator que explica a persistência da crise e razão pela qual os governos continuam a 

injetar elevadas quantias de capital nos bancos. 5 Assim, um dos grandes desafios por parte dos 

governantes será convencer a opinião pública da necessidade contínua de apoio financeiro às 

instituições bancárias, colocando inclusivamente a hipótese de nacionalização destas, quando a 

própria situação financeira dos estados se encontra extremamente debilitada. 

2.2.3  Os Índices de Alavancagem na Crise do Subprime e as Crises Precedentes 

Um aspeto importante a tomar em consideração é verificar se a tendência de alavancagem 

verificada na pré-crise do subprime apresenta semelhanças comparativamente a ciclos económicos 

anteriores. Esta análise foi realizada no relatório do Working Group of the Financial Stability Forum 

and the Committee on the Global Financial System (WGFSFCGFS, 2009). As conclusões indicam 

que o grau de alavancagem dos bancos europeus e dos bancos de investimento norte-americanos 

                                                 
5 Ainda que as últimas estimativas apuradas pelo Bank for International Settlements e pelo BNP Paribas, 
relativamente aos recursos financeiros disponibilizados para programas de apoio indiciem um excesso de fundos 
públicos na ordem dos cinco triliões de euros, os autores escusam-se a comentários, deixando-os para uma pesquisa 
posterior. 
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começou a aumentar de forma constante em torno de 2003. No entanto, embora os valores máximos 

do rácio de alavancagem tenham sido atingidos em 2007, estes foram inferiores aos valores 

apresentados em ciclos económicos anteriores. Inversamente, se analisarmos este indicador para os 

bancos comerciais americanos e japoneses, verificamos que este não só não aumentou, no caso dos 

primeiros, como até diminuiu significativamente neste período, no caso do Japão. 

 A dispersão do efeito de alavancagem entre os bancos comerciais aumentou desde 2003-04 

num conjunto alargado de países. Algumas medidas ajustadas ao risco, apontam para uma 

estabilidade dos níveis de alavancagem bancária, até ao início da turbulência financeira.  

O rácio VaR-to-equity manteve-se estável e com uma tendência decrescente para todos os 

grupos de bancos considerados até meados de 2006. No entanto, esta situação inverteu-se entre 

meados de 2006 e meados de 2007, no caso dos bancos europeus e bancos de investimento norte-

americanos, refletindo possivelmente o aumento do crédito e a volatilidade do mercado de capitais 

durante esse período.  

A análise do inverso do rácio de capital Tier 1 revela uma ilação semelhante pois apresenta 

uma tendência globalmente estável no período de 2002 até meados de 2006. 

A análise destes dados parece contrariar a perceção de que a crise do subprime foi causada 

por uma ausência de liquidez no sector financeiro, que se encontrava extremamente alavancado. De 

facto, a conclusão que podemos retirar é que estes indicadores apresentam limitações pois tratando-

se de rácios que incidem sobre as rúbricas do balanço, não têm em consideração as operações fora 

do balanço, tão características desta crise. Na realidade, a extensão do apoio de crédito e liquidez a 

este tipo de veículos fora do balanço, aumentou consideravelmente o risco de liquidez e de 

financiamento das instituições bancárias, pelo que a presente análise falha por não capturar esse 

risco. 
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2.3 Enquadramento Histórico 

A FED é o banco central dos EUA, tendo como principal atribuição a condução da política 

monetária a nível nacional, ajustando a oferta de moeda no intuito de atingir o emprego em níveis 

sustentados e a estabilidade dos preços. Esta política incide sobre a fixação das taxas de juro e outras 

variáveis económicas que influenciam diretamente o preço dos valores mobiliários. Como descrito 

em Madura (2010), no final do século XIX, os EUA viveram alguns acontecimentos alarmistas que 

culminaram na crise de 1907. Por este motivo, o congresso reuniu-se, tendo como finalidade a 

criação de um banco central. Assim, em 1913, através do Federal Reserve Act, foi estabelecido o 

valor mínimo de reservas que os bancos comerciais que decidissem tornar-se membros deviam 

assegurar.6  

Conforme refere Rajan (2011), no passado os economistas que estereotiparam o conceito de 

economia saudável como a conjugação de dois fatores, máximo emprego sustentável e estabilidade 

de preços apuraram que se tratavam de dois objetivos incompatíveis no longo prazo. Esta convicção 

foi constatada por William Phillips que, ao analisar a economia britânica no período de 1957 a 1961 

verificou que para que uma economia registe um crescimento elevado, poderá ser necessária uma 

inflação elevada (Curva de Phillips). Contudo, a década de setenta veio contrariar esta teoria uma 

vez que as grandes economias viveram períodos com altas taxas de inflação e de desemprego em 

simultâneo. Assim, surge a proposta das expectativas racionais, que se baseia no pressuposto de que 

os agentes económicos utilizam toda a informação disponível sobre o comportamento atual e as 

previsões futuras da economia. Deste modo, estes agentes antecipam de forma racional as políticas 

futuras dos governos e bancos centrais, reagindo em concordância com as expectativas formadas, 

anulando o grau de efetividade dessas mesmas políticas.  

                                                 
6 Neste documento, foram igualmente identificados doze estados nos quais se iriam localizar as filiais da FED. 
Inicialmente determinou-se que cada uma das filiais era independente no exercício da política monetária, 
relativamente ao seu estado. Mais tarde, este sistema foi centralizado e a política monetária foi homogeneizada por 
todos os estados. 
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Face a este cenário, deixou de haver incompatibilidade entre os objetivos de baixa inflação e 

máximo emprego sustentável. Contudo, uma vez que é difícil encontrar o ponto óptimo de 

crescimento potencial numa economia e este pode alterar-se face a modificações estruturais, os 

bancos centrais têm optado pela monitorização da inflação, elegendo como principal objetivo o 

controlo desta, recorrendo à manipulação da taxa de juro de curto prazo. 

2.4 Última década 

A Grande Depressão, também designada de crise de 1929, caracterizada pelas elevadas 

taxas de desemprego, aliadas a descidas abruptas na produção, culminando na queda acentuada do 

valor das ações da New York Stock Exchange, foi a primeira grande crise do capitalismo à escala 

global. Conforme refere Krugman (2009), nas raras ocasiões que os economistas se debruçaram 

sobre este tema, consideraram que a Grande Depressão da década de 1930 tinha sido uma tragédia 

injustificada e desnecessária. Robert Lucas, prémio Nobel da Economia em 1995, afirmou no 

discurso de abertura da Associação Económica Americana, em 2003, após explicar que a 

Macroeconomia tinha surgido como resposta à Grande Depressão, que o problema fulcral da 

prevenção da depressão tinha sido resolvido em todos os seus aspetos mais práticos. Em 2004, Ben 

Bernanke reforçou esta ideia, defendendo que a política macroeconómica moderna resolvera o 

problema do ciclo económico. De acordo com Krugman (2009), o tipo de dificuldades que 

atualmente vivemos é precisamente o tipo de situação que julgávamos ter aprendido a evitar, uma 

vez que os contributos de John Maynard Keynes e Milton Friedman deveriam ser suficientes para 

impedir o tipo de acontecimentos que se têm desenrolado ao longo da última década. 

2.4.1 Recessão de 2001 

A dot-com bubble, como ficou conhecida, foi uma bolha especulativa criada no final da 

década de noventa, que se caracterizou por uma sobrevalorização do preço das ações das novas 
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empresas de tecnologias de informação e comunicação, baseadas na internet. Em 2001, a queda 

acentuada do índice NASDAQ preconizou o rebentamento da bolha especulativa, resultando em 

perdas de cinco triliões de dólares para os investidores. 

Krugman (2009) enumera duas razões para este acontecimento: em primeiro lugar, a 

criação de um otimismo extremo, relativamente aos benefícios potenciais das tecnologias de 

informação; por outro lado, a crescente sensação de segurança relativamente às oscilações dos ciclos 

económicos. Paralelamente, as análises dos economistas e especialistas apontavam o investimento 

em ações como o mais rentável, do ponto de vista histórico. Se a estes fatores, adicionarmos o clima 

favorável das baixas taxas de juro que se verificavam no final da década de noventa, teremos todas 

as condições reunidas para o aumento assombroso do preço das ações neste setor.  

2.4.2 A Crise do Subprime 

Na sequência do rebentamento da bolha especulativa dot-com, a FED interveio no sentido 

de compensar a forte queda do investimento, através de sucessivas descidas na taxa de juro de curto 

prazo. De acordo com a teoria da Hipótese das Expectativas, sucessivas previsões de taxas de juro de 

curto prazo baixas, conduzem a previsões de reduzidas taxas de juro no longo prazo.  

A expectativa de níveis reduzidos nas taxas de juro teve implicações ao nível dos bancos. 

Diamond e Rajan (2008) mostraram formalmente que o incentivo das instituições financeiras 

excessivamente alavancadas a tornarem-se ainda mais ilíquidas se baseou numa expectativa de que 

as taxas de juro futuras se iriam manter em níveis reduzidos. 

Do ponto de vista prático, quando as taxas de juro de curto prazo se encontram em níveis 

baixos, significa que o valor dos ativos apresenta uma tendência de subida no longo prazo, 

aumentando a riqueza das famílias. Este fator tende a aumentar a propensão para o consumo das 

famílias, elevando a procura de bens e serviços. 
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 No que às empresas diz respeito, quando existem expectativas de taxas de juro baixas, 

aumenta a probabilidade de investimento, pois aumenta o valor atual dos lucros futuros, pelo que 

estas estão mais propensas a recorrer a endividamento. Assim, face às sucessivas revisões em baixa 

da taxa de juro de curto prazo, a compra de casas disparou pois, por um lado, as famílias 

aperceberam-se que o valor das prestações dos empréstimos eram tendencialmente mais baixas e, 

por outro lado, o acesso ao crédito por parte dos construtores e promotores imobiliários ficou 

facilitado e barato, aumentando os índices de construção neste setor. Esta ideia é reforçada por 

Diamond e Rajan (2009), que identificam as baixas taxas de juro como causa do aumento dos 

preços das habitações.7  

De acordo com Rajan (2011), o processo de titularização ou de securitização, permitiu que 

os bancos pudessem agregar num só pacote os seus empréstimos de risco do crédito habitação e 

vendessem os direitos de crédito desses pacotes no mercado financeiro. Assim, os bancos retiravam 

dos seus balanços os empréstimos de alto risco. Por outro lado, permitia que investidores de longo 

prazo a atuar no mercado, como as seguradoras ou os fundos de pensões assumissem parte desse 

risco, pelo facto de terem horizontes temporais mais longos e carteiras de ativos mais diversificadas. 

Conforme referem Diamond e Rajan (2009), esta crise resultou de crises anteriores que se 

operacionalizaram ao longo da década de noventa, nos países emergentes. Como resposta a estas 

crises, os governos encetaram políticas restritivas no consumo e investimento, que reduziram a 

procura e aumentaram a poupança. Este aumento de poupança nos países emergentes contrastava 

com o excesso de consumo que se verificava nos EUA. Assim, a globalização permitiu que 

investidores estrangeiros financiassem o excessivo consumo dos EUA. Conforme menciona Rajan 

(2011), um investidor estrangeiro por si só, não tinha capacidade para financiar diretamente os 

                                                 
7 Estes autores advogam que apesar das maiores taxas de crescimento do preço dos imóveis se terem verificado em 
países como a Irlanda, Espanha, Holanda, Reino Unido, Nova Zelândia, entre outros, a crise atual manifestou-se em 
primeira instância nos EUA dado que estes foram mais inovadores no processo de securitização dos empréstimos 
subprime. 
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créditos subprime pois teria custos extremamente elevados para investigar a capacidade creditícia 

dos tomadores desses empréstimos, harmonizar o seu empréstimo com todos os requisitos jurídicos 

locais, assim como cobrar os pagamentos ou intervir em caso de incumprimento. É neste contexto 

que se desenvolve o processo de securitização, permitindo que uma hipoteca fosse agregada a 

hipotecas de outros sectores, aumentando a diversificação e diminuindo o risco.8  

                   

Figura 2 – Modelo Tradicional versus Modelo Subprime 
Fonte: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7073131.stm 

Pomerleano (2007) defende que as crises são fenómenos multifacetados que exigem um 

grande esforço da nossa parte no sentido de identificar as causas e soluções. Assim, um dos 

principais desafios da atualidade é identificar as causas da presente crise para que possam ser 

colocadas em prática políticas de correção e desenvolvidos novos mecanismos de prevenção de 

situações futuras. 

Conforme referenciam Diamond e Rajan (2009), existe algum consenso relativamente às 

causas da crise. Em primeiro lugar, verificou-se que o sector financeiro dos EUA incentivou 

erradamente a canalização dos recursos para o sector imobiliário, promovendo a emissão de novos 

instrumentos financeiros exóticos como forma de financiamento. Estes novos instrumentos 
                                                 
8 Conforme foi referido anteriormente, os direitos de crédito desse pacote podiam ser vendidos, sendo os mais 
arriscados adquiridos por entidades que tivessem capacidade para os avaliar e fossem amantes do risco, da mesma 
forma que os créditos mais seguros, classificados de AAA, poderiam ser diretamente adquiridos por investidores 
estrangeiros. 
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financeiros foram progressivamente incorporados nos balanços dos bancos. Outro aspeto relevante é 

o facto de esses instrumentos terem sido financiados por dívida de curto prazo. De facto, a excessiva 

exposição ao risco por parte dos bancos levou a que os investidores exigissem elevados prémios de 

risco para financiamentos a longo prazo. Por outro lado, conforme preconizaram Diamond e Rajan 

(2001), estes mesmos investidores estariam disponíveis para o financiamento a curto prazo desde 

que lhes fosse salvaguardada a cláusula de reembolso antecipado ou a obtenção de um maior prémio 

de risco, caso o banco apresentasse problemas financeiros. Neste mesmo estudo, os autores 

argumentam que a fragilidade financeira dos bancos é susceptível de criar liquidez pois torna os 

bancos mais vulneráveis a situações generalizadas de “corrida” aos depósitos. 

Eisenbeis (2010) demarca três grandes momentos na atual crise. Numa primeira fase, os 

reguladores do mercado identificaram fatores anómalos nas economias mas consideraram que se 

tratava apenas de uma tradicional crise de liquidez. Este facto conduziu a que a resposta não tenha 

sido tão célere como devia pelo que se tornou claro numa segunda fase que, grandes instituições 

financeiras apresentavam graves problemas de solvência que estavam a causar grande instabilidade 

nos mercados financeiros, acelerando a recessão. A última etapa caracterizou-se pelo 

reconhecimento do abrandamento económico na economia dos EUA, com especial incidência no 

mercado imobiliário, pelo que a FED encetou políticas corretivas, expandindo o seu balanço através 

da compra massiva de dívida de longo prazo e títulos hipotecários titularizados. Um estudo dirigido 

por He et al (2010) indica que, embora a FED tivesse proporcionado um acesso a liquidez em 

condições bastante vantajosas, as instituições bancárias souberam utilizar esses fundos com 

moderação, nomeadamente no que diz respeito aos bancos comerciais. 

Conforme referem Diamond e Rajan (2005), os problemas de liquidez e de solvência 

interagem mutuamente, influenciando-se um ao outro, fator que pode dificultar a identificação das 

causas da crise. Por sua vez, Masood (2009) afirma que a dimensão da atual situação financeira à 
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escala global é fruto da combinação da crise do subprime com a crise de crédito, defendendo que 

individualmente nenhuma seria preocupante, mas associadas apresentam um efeito catastrófico 

sobre os bancos, difundindo-se à economia em geral. De facto, Diamond e Rajan (2005) 

argumentam que as falhas do sistema bancário podem conduzir a graves problemas de liquidez que 

provocam efeitos de contágio a toda a economia. Este efeito de propagação tem associados custos 

elevadíssimos pelo que este tipo de crise suscita a intervenção dos governos e dos bancos centrais, 

no intuito de promover ações corretivas e encetar novas medidas preventivas de ocorrência de 

situações análogas. É neste último aspeto que os acordos de Basileia têm assumido peculiar relevo. 

2.5 Os Acordos de Basileia 

Como descrito em Stever (2006), os bancos estão tipicamente sob pressões de capital, quer 

pelo permanente impacto negativo das perdas associadas aos créditos de cobrança duvidosa, quer 

pelas permanentes alterações nos regulamentos que aumenta as reservas de capital mínimas que os 

bancos têm de manter. É neste contexto que os acordos de Basileia assumem especial ênfase. 

O I Acordo de Basileia, oficialmente denominado de International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards foi aprovado em julho de 1988 pelo Comité de Supervisão 

Bancária, tendo como principal objetivo a definição das exigências mínimas de capital dos bancos e 

a harmonização das normas de supervisão relativas aos requisitos de capital destes.9  

Segundo Freitas (2005), os requisitos previstos neste acordo eram apenas um dos fatores de 

avaliação da solidez financeira das instituições financeiras, visando apenas acautelar o risco de 

crédito, negligenciando a cobertura de outros riscos cruciais como, por exemplo, o risco de mercado 

e o risco operacional. 

                                                 
9 Este acordo previa igualmente a possibilidade de cada banco central poder definir normas mais exigentes 
relativamente às instituições sob a sua tutela. 
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O I Acordo de Basileia definiu as componentes dos fundos próprios das instituições 

financeiras agrupando-as em dois grupos – Tier 1 e Tier 2. Nos fundos próprios de base (Tier 1), 

estão incluídas as componentes mais estritas dos capitais do bancos, nomeadamente o capital social 

realizado e as reservas. O rácio Tier 1 é o rácio dos fundos próprios base do banco versus os seus 

ativos e extrapatrimoniais ponderados pelo risco. Os ativos ponderados pelo risco são a totalidade 

dos ativos detidos pelo banco, ponderados por risco de crédito de acordo com pesos fornecidos pelo 

regulador, geralmente o banco central do país.10 Ainda assim, admite-se que sejam consideradas 

para efeitos de cálculo de requisitos mínimos de fundos próprios outras rúbricas, enquadrando-se no 

Tier 2. Assim, os fundos próprios complementares (Tier 2) agregam as reservas ocultas, reservas de 

reavaliação, provisões gerais e provisões gerais para riscos de crédito, instrumentos de capital de 

natureza híbrida e dívida subordinada. 

Como foi anteriormente referido, o I Acordo de Basileia era limitado no tratamento da 

generalidade dos riscos enfrentados na atividade bancária, dado tratar-se da primeira abordagem 

normativa multilateral relativamente aos requisitos mínimos de fundos próprios a implementar pelos 

bancos. Assim, conforme sugere Infante (2009), a transição de Basileia I para Basileia II surge como 

um processo evolutivo comprovado, quer pela alteração introduzida em 1996 ao “Acordo de 

Capital”, que permitiu a utilização pelas instituições de modelos internos na determinação de 

requisitos mínimos de fundos próprios para cobertura dos riscos de mercado, quer pelos vários 

documentos de consulta publicados pelo Comité de Basileia entre 1999 e 2003. 

Em traços gerais, Basileia II encontra-se assente em três grandes pilares, cujo detalhe pode 

ser analisado no relatório do Basel Committee on Banking Supervision (2004) : 

 
 

 
                                                 
10 O Comité de Supervisão Bancária faz questão de salientar a importância destas componentes dos fundos próprios 
de base por serem as componentes do capital dos bancos que são comuns a todos os sistemas bancários, por 
constarem de forma clara nas demonstrações financeiras das instituições e por serem a base de cálculo de margens de 
rendibilidade no sector, como por exemplo o ROE, Return on Equity. 
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Figura 3 – Os Pilares de Basileia II 
Fonte: Infante (2009) pg. 5 

 

Matis e Mutu (2010) analisaram os métodos utilizados pelas autoridades de supervisão para 

obtenção dos rácios de capitais preconizados por Basileia II, concluindo que a maioria dos países 

analisados estão recetivos à adoção de novos métodos para determinação dos níveis de capital 

adequados e a assumir novos riscos implicitamente associados ao processo de alocação de capital, 

quando se trata de renunciar aos métodos convencionais. As autoras defendem que Basileia II 

necessita de uma melhoria no sentido de considerar a ciclicidade do sistema económico de forma a 

proteger o capital bancário dos elementos negativos dos ciclos económicos. Evanoff e Wall (2001) 

por sua vez, referem que não existe medida livre de erro para se analisar o risco real numa 

organização bancária. Estes mesmos autores mencionam num estudo anterior (2000) que o comité 

de Basileia incentivou a que os bancos sistematicamente subestimassem a sua exposição ao risco. 

Os acordos que instituíram Basileia III surgiram na sequência da crise subprime e da 

constatação de que a severidade da crise se explica, em grande parte, pelo crescimento excessivo dos 

valores apresentadas nos balanços dos bancos, ao mesmo tempo em que caíam o nível e a qualidade 

dos recursos próprios destinados a cobrir os riscos. Além disso, muitas instituições não dispunham 

de reservas suficientes para fazer face a uma crise de liquidez. Deste modo, Basileia III prevê o 

reforço das reservas de capital para 7% como método de proteção para uma futura crise.  

Pilar 1  
Requisitos mínimos de 

fundos próprios  

Pilar 2  
Processo de Supervisão  

Pilar 3 
Disciplina de Mercado  

- Prestação de informação ao 
mercado, de modo a assegurar 
maior transparência sobre a 
situação financeira e a 
solvabilidade das instituições. 

- As instituições devem dispor 
de um processo de avaliação da 
adequação de capital e de uma 
estratégia para a sua 
manutenção;  
- As autoridades de supervisão 
devem avaliar as estratégias e 
as metodologias internas de 
determinação do capital 
interno. 

 - Determinação de um nível 
mínimo de fundos próprios 
(8%) para cobertura do risco 
de crédito, operacional e de 
mercado;  
- Possibilidade de utilização de 
modelos internos para cálculo 
dos requisitos de capital. 
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Por sua vez, o valor das reservas mínimas para o rácio de capital de alta qualidade, Core 

Tier 111, vai aumentar de 2% para 4,5%, entre 2013 e 2015. O rácio mínimo de reservas totais Tier 1 

aumentará progressivamente de 4% para 6% até 2015. Basileia III prevê ainda a criação de dois 

“colchões”, buffers ou margens de capital, a serem constituídos gradualmente, entre 2016 e 2019. O 

colchão de conservação do capital atingirá um valor máximo de 2,5%. A exigência mínima de 

capital mantém-se nos 8%, no entanto, se considerarmos a margem do colchão de conservação, este 

valor passa para 10,5%. Será permitido aos bancos recorrer a este buffer em períodos de stress, mas 

tal recurso implicará a sujeição a regras mais restritivas no que concerne a matérias como a 

distribuição de dividendos e a atribuição de prémios discricionários. Paralelamente deverá criar-se 

um colchão contra cíclico de capital de alta qualidade entre 0% e 2,5%, que será adaptado às 

necessidades de cada país. Este depende igualmente do nível de capitalização do mercado e destina-

se a proteger o sistema bancário em períodos de expansão de crédito. Desta forma, considerando os 

dois colchões, o capital mínimo exigido poderá chegar a 13%.  

2.6 Ratings 

A notação de risco de crédito ou rating de crédito é uma avaliação do risco de crédito de 

uma empresa ou país que emite dívida ou dos instrumentos de dívida emitidos. As notações de risco 

de crédito são elaboradas por agências de notação de risco e apresentadas de forma facilmente 

assimilável pelos investidores. Quanto menor for a notação de rating, maior será o risco de crédito, 

razão pela qual os investidores exigirão maiores taxas de rendibilidade, por forma a assumirem o 

risco subjacente. As notações de rating são atribuídas pelas agências de rating que têm como 

principais objetivos fornecer informação aos investidores no sentido de os auxiliar a avaliar os riscos 

associados a um determinado título e contribuir para baixar o custo suportado pelos emitentes na 

angariação de capitais. 
                                                 
11 Em 7 de abril de 2011 foi publicado um comunicado do Banco de Portugal, cujo anexo define os elementos a 
considerar para efeitos de apuramento do numerador do rácio Core Tier 1. 
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O papel das agências de rating tem sido amplamente discutido nomeadamente após a crise 

do subprime, não sendo consensual a opinião geral sobre a utilidade das agências de notação nos 

mercados. Se por um lado, diversos escândalos financeiros têm suscitado dúvidas quanto à 

capacidade destas agências avaliarem o risco de crédito real, por outro, cada vez mais a sua presença 

é exigida por parte dos reguladores nas áreas da banca, seguros, fundos e mercados a nível mundial. 

Conforme refere Friedman (1996), existem duas superpotências no mundo: os Estados Unidos e a 

Moody's Bond Rating Service. Os Estados Unidos têm o poder de destruição largando bombas e a 

Moody's reduzindo a notação das obrigações. Acrescenta ainda ser difícil identificar qual dos dois 

tem maior poder.  

De acordo com Dam (2010), nos anos mais recentes, as agências de rating têm apresentado 

elevadas receitas através do desenvolvimento de serviços de consultoria. Neste âmbito, as agências 

têm prestado aconselhamento financeiro aos emitentes, nomeadamente no que diz respeito à 

qualificação para elevadas notações de rating, da mesma forma que têm auxiliado na estruturação de 

operações conhecidas como credit enhancement. Esta atividade de aconselhamento que tem sido 

bastante rentável para as agências pode traduzir-se num conflito de interesses pois são estas 

instituições que vão classificar os instrumentos securitizados que ajudaram a estruturar. Neste 

sentido, foram desenvolvidas algumas medidas por parte da Securities and Exchange Commission 

(SEC) no sentido de restringir a atividade de atribuição de notações de rating às agências que 

previamente tenham prestado serviços de consultadoria. 

Atualmente, o mercado de agências de notação de risco é dominado nos Estados Unidos e a 

nível mundial por três agências para a notação das principais empresas, corporações e nações: a 

Standard & Poor’s, a Moody’s e a Fitch. As escalas de rating destas três agências, ao nível das 

dívidas de curto e longo prazo, estão estruturadas conforme tabela apresentada no Anexo1. 
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3 METODOLOGIA  

No intuito de promover a consecução dos objetivos propostos, o trabalho foi organizado de 

acordo com a seguinte metodologia: 

 Numa primeira fase, foi realizada a pesquisa bibliográfica e posterior estudo de diversos 

trabalhos, incluindo livros, teses e papers sobre as temáticas da crise, risco e alavancagem financeira. 

Numa etapa posterior, tendo como principal finalidade a obtenção de respostas às questões 

de investigação inicialmente delineadas, efectuou-se a recolha de informação e análise das 

demonstrações financeiras de uma amostra de trinta e uma instituições bancárias: quatro 

portuguesas, vinte e uma europeias e seis americanas.  

Deste modo, procedeu-se ao cálculo dos rácios de alavancagem, através da obtenção dos 

indicadores Tier 1, Core Tier 1 e Loan-to-Deposits, para permitir uma posterior análise comparativa 

da evolução destes. 

Paralelamente, foi realizado o estudo da evolução das classificações de rating das 

instituições bancárias selecionadas, cujo método será detalhado no Capítulo 4 – Trabalho Prático.
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4 TRABALHO PRÁTICO 

4.1 Recolha e Tratamento de Dados 

O estudo empírico a realizar incidirá sobre uma amostra de dados de trinta e um bancos 

portugueses, europeus e americanos, conforme abaixo se discrimina. O critério de seleção utilizado 

foi o fator dimensão para que a amostra escolhida possa ser, respectivamente, representativa das 

realidades portuguesa, europeia e americana.  

 

Figura 4 – Bancos Selecionados 
Fonte: Autor 

 

Para este efeito, procedeu-se à recolha e cálculo dos rácios de capital Tier 1 e Core Tier 1, 

através da análise dos balanços das instituições bancárias para o período selecionado, 2000-2011.  

Outro indicador selecionado para aferir o grau de alavancagem das instituições financeiras 

foi o rácio Loan-to-Deposits (LtD), cujos dados foram obtidos através da plataforma Bloomberg, 

numa base trimestral. 

Para aceder à informação relativa às notações de rating das instituições bancárias em 

análise, recorreu-se à base de dados da Reuters. Assim, procedeu-se à recolha de todas as notações 
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atribuídas pelas três maiores agências de rating - Moodys, S&P e Fitch - para cada banco no período 

considerado. Para cada notação de long-term debt rating (ver Anexo I), foi atribuído um número de 

classificação de rating, de acordo com a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Metodologia da Classificação Long-Term Debt Rating 
Fonte: Autor 

 

Deste modo, o apuramento do valor da notação anual de rating para cada banco da amostra 

foi realizado recorrendo à média aritmética simples das várias atribuições de rating realizadas nesse 

ano por cada uma das três agências selecionadas. 

4.2 Resultados 

4.2.1 Evolução do Rácio Tier 1 e do Rácio Loan-to-Deposits 

O indicador Tier 1 é uma medida de solvência calculada através do quociente entre os 

fundos próprios base e os ativos e extrapatrimoniais ponderados pelo risco. A análise da evolução 

deste rácio, relativamente à amostra considerada, sugere uma estabilidade entre os anos de 2001 e 

2006, verificando-se uma queda em 2007 para valores similares a 2000, de acordo com o gráfico 

seguinte. 
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Gráfico 1 – Evolução do Rácio Tier 1 

 

Fonte: Relatórios de Bancos, Bloomberg 

A inversão desta tendência é visível, sendo o ano de 2007 o ponto de viragem. Este fator 

evidencia uma preocupação crescente por parte das instituições bancárias no fortalecimento dos seus 

capitais, promovendo o reforço dos níveis de solvabilidade, no sentido de responder à crise 

desencadeada em 2007 e cumprir os critérios impostos pela nova regulação de Basileia. De facto, é 

visível uma melhoria contínua do rácio Tier 1 no período de 2007 a 2011, cujos valores médios da 

amostra são respectivamente de 7,74% e 10,99%. 

Gráfico 2 – Evolução do Rácio Loan-to-Deposits 

 

Fonte: Bloomberg 

O estudo da evolução do rácio Loan-to-Deposits demostra, de modo análogo, um cuidado 

crescente no reforço dos níveis de liquidez por parte dos bancos. Pela análise do gráfico acima, 

verifica-se uma tendência de aumento neste indicador até ao ano de 2006, sendo esta situação 
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invertida no período posterior. O gráfico apresenta a evolução da média do rácio Loan-to-Deposits, 

no final de cada ano, para a totalidade dos bancos da amostra. O declínio nos valores deste indicador 

no período 2006-2011 (124,29% para 103,51%) evidencia uma melhoria progressiva dos níveis de 

liquidez das instituições em análise. Esta tendência traduz-se numa menor dependência de fontes de 

funding alternativas aos depósitos para concessão crédito e foi motivada por três grandes razões: 

políticas mais restritivas na concessão de crédito, incentivos à amortização antecipada de crédito em 

carteira e dinamismo na angariação de novos recursos por parte de algumas instituições bancárias. 

4.2.2 Análise Comparativa do Caso Português e Europeu 

A análise comparativa da amostra de bancos portugueses e europeus (gráficos 3 e 4), 

relativamente aos dois indicadores anteriormente mencionados permite retirar várias ilações. 

Em primeiro lugar, no que diz respeito aos rácios de capital, verifica-se uma fragilidade das 

instituições financeiras portuguesas, que apresentam sistematicamente (embora apresentem a 

mesma tendência) um rácio Tier 1 médio inferior à média do sector bancário europeu. Os baixos 

valores apresentados para o caso de Portugal podem ser explicados pela excessiva exposição ao 

mercado de capitais e pelo facto da banca portuguesa estar maioritariamente alocada ao retalho, com 

um peso bastante reduzido na banca de investimento, relativamente aos congéneres europeus, sendo 

portanto previsível a apresentação rácios de capital inferiores. 

Relativamente ao rácio Loan-to-Deposits, os dados apurados permitem concluir que, em 

média, os bancos portugueses apresentam maiores dificuldades de liquidez, estando mais 

dependentes de fontes de funding alternativas aos depósitos para concessão de crédito. Contudo, este 

diferencial verificado tende a ser dirimido, face ao decréscimo expressivo deste indicador desde 

2006, nos dois casos, mas mais significativo ao nível da amostra de bancos portugueses.  
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Gráfico 3 – Evolução do Rácio Tier 1 Portugal versus Europa 

 

Fonte: Relatórios de Bancos, Bloomberg 

Gráfico 4 – Evolução do Rácio Loan-to-Deposits Portugal versus Europa 

 

Fonte: Bloomberg 

4.2.3 Análise Comparativa do Caso Europeu e Americano 

Uma vez que a crise do subprime teve o seu epicentro nos EUA, torna-se fundamental 

analisar o comportamento dos bancos europeus, incluindo o contributo das instituições portuguesas, 

comparativamente aos bancos americanos. 

Deste modo, a análise da evolução do rácio Tier 1 permite apurar que o comportamento das 

instituições bancárias foi similar e estável no período 2000 a 2006, verificando-se um queda neste 

indicador em 2007, ano em que despoletou a atual crise financeira. O período subsequente é 

caracterizado por uma intensificação da melhoria do rácio em análise, sendo este facto mais 
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expressivo no caso americano, o que sugere uma melhor preparação dos bancos dos EUA para o 

processo de recapitalização. 

Gráfico 5 – Evolução do Rácio Tier1 Europa versus EUA 

 
Fonte: Relatórios de Bancos, Bloomberg 

Gráfico 6 – Evolução do Rácio Loan-to-Deposits Europa versus EUA 

 
Fonte: Bloomberg 

Esta conclusão é compatível com a análise do indicador Loan-to-Deposits, uma vez que os 

dados mostram valores bastante mais baixos no caso dos EUA, revelando bons níveis de liquidez. 

Ainda que a tendência nos dois blocos de bancos seja semelhante, a disparidade de valores é 

enorme, sendo que os EUA apresentam valores abaixo de 100%, no período completo de análise, 

contrastando com a Europa que apresenta ininterruptamente rácios acima deste valor. Uma 

explicação para este diferencial é o facto de os EUA terem sido pioneiros no processo de 

securitização, situação que permitiu a transferência de empréstimos de alto risco para operações fora 
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do balanço. A redução expressiva desta rúbrica tem efeitos imediatos e vantajosos no rácio em 

análise. 

4.2.4 Evolução das Notações de Long-Term Debt Rating 

Os gráficos 7 e 8 apresentam a evolução da média das notações de rating dos trinta e um 

bancos considerados na amostra, comparando com os rácios de capital Tier 1 e os rácios Loan-to-

Deposits, no período de análise 2000-2011. Os dados sugerem uma estabilidade das notações de 

rating até 2006, período em que os rácios de capital se mantiveram igualmente estáveis. No período 

posterior, pós-crise subprime, assiste- se a um reforço dos rácios de capital e uma diminuição do 

rácio LtD e verifica-se uma época de sucessivos downgrades no que diz respeito às notações de 

rating.  

Esta conclusão tem afeta várias razões. Em primeiro lugar, não se pode estabelecer uma 

relação direta entre estes três indicadores. De facto, cada agência de rating tem a sua própria 

metodologia de cálculo do rating intrínseco de cada banco. Essa metodologia incorpora vários 

inputs, sendo apenas os rácios de capital (Tier 1) e de liquidez (Loan-to-Deposits) dois indicadores 

de uma análise multifatorial. Por outo lado, algumas agências de rating, como a S&P, optam por 

calcular os seus próprios rácios de capital, em detrimento do uso dos rácios regulamentares. 

Face ao exposto, pode afirmar-se que não se pode realizar uma análise completa da 

evolução das classificações de rating, em função da análise exclusiva dos indicadores Tier 1 e LtD. 

Ainda assim, pode aferir-se que as agências de rating, embora tenham informação privilegiada sobre 

as instituições financeiras às quais atribuem ratings, não conseguiram percepcionar atempadamente 

o risco de crédito dos bancos, evitando a dimensão da crise atual, reagindo tardiamente ao nível das 

revisões de rating. Esta reação por parte das agências de rating na pós-crise subprime vem apenas 

adequar e atualizar os níveis de risco de crédito que o próprio mercado anteviu.  
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Rácio Tier 1 (%) 

 

Rácio LtD (%) 

 

Gráfico 7 – Evolução Rácio Tier 1 versus Notações Rating 

 

 Fonte: Relatórios de Bancos, Bloomberg, Reuters 

Gráfico 8 – Evolução Rácio LtD versus Notações Rating 

 
Fonte: Bloomberg, Reuters 

4.2.5 Evolução do Rácio Tier 1 e Core Tier 1 

O gráfico seguinte mostra a evolução comparativa da média dos rácios Tier 1 e Core Tier 1, 

onde é possível constatar o enfoque por parte dos bancos no reforço dos seus capitais, 

nomeadamente no período pós-subprime e na sequência das novas imposições previstas em Basileia 

II. Desta forma, é possível verificar que o diferencial entre estes dois rácios de capital tem 

tendencialmente diminuído desde 2008, o que denota uma preocupação crescente no aumento dos 

níveis de capital de alta qualidade. 
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Gráfico 9 – Evolução Comparativa Tier 1 e Core Tier 1 

 

Fonte: Relatórios de Bancos, Bloomberg 

Por último, será interessante verificar a forma como as instituições bancárias gerem este 

tema, nomeadamente ao nível dos valores do balanço ao longo do período das sucessivas 

apresentações de resultados ao longo do ano. O gráfico abaixo apresenta os valores médios do rácio 

Tier 1, por trimestre no período 2000-2011. Os resultados apresentados sugerem a possibilidade de 

existência de engenharia financeira, pela forma como o rácio em análise apresenta consistentemente 

valores superiores no último trimestre de cada ano. 

Gráfico 10 – Média Rácios Tier 1 por Trimestre 

 
Fonte: Relatórios de Bancos, Bloomberg 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1 Conclusões 

A atual crise iniciada em 2007 traduziu-se na ausência generalizada de liquidez nos 

mercados financeiros que culminou numa grave crise de crédito, que se alastrou à escala mundial. O 

período subsequente caracterizou-se por perdas avultadas no sector financeiro, com especial 

incidência nas instituições bancárias. 

O presente projeto de mestrado teve o seu principal enfoque na análise do comportamento 

de uma amostra de bancos, no sentido de averiguar o impacto da crise do subprime na política de 

alavancagem destes. 

Os resultados apurados apresentam uma inversão nos indicadores de alavancagem aquando 

do início da crise atual. O comportamento do rácio Tier 1 evidencia uma preocupação crescente por 

parte das instituições bancárias no fortalecimento dos seus capitais, promovendo o reforço dos níveis 

de solvabilidade, sendo o ano de 2007 o ponto de viragem. Paralelamente, o declínio dos valores do 

rácio LtD no período posterior a 2006, reflete uma melhoria progressiva dos níveis de liquidez das 

instituições em análise, sugerindo uma maior autossuficiência de recursos próprios para concessão 

crédito.  

A análise comparativa da realidade portuguesa, relativamente ao caso europeu mostra 

simultaneamente uma fragilidade das instituições financeiras em Portugal, que apresentam de forma 

consistente rácios de capital inferiores à média europeia e maiores dificuldades de liquidez, através 

de maiores valores no indicador LtD. 

Por sua vez, os dados para o cenário americano sugerem uma melhor preparação dos 

bancos dos EUA para o processo de recapitalização, uma vez que estes apresentam maiores valores 



5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

35 
 

médios para o rácio Tier 1, no período posterior a 2007, o que corrobora o estudo mencionado na 

revisão de literatura. No que ao indicador LtD diz respeito, é de destacar o bom desempenho dos 

EUA, que exibem continuamente valores abaixo dos 100%. 

O estudo da evolução das notações de rating para a amostra analisada permite concluir que 

as agências de rating reagiram tardiamente à crise, ajustando as classificações em função dos efeitos 

nefastos da realidade económico-financeira a nível mundial, quando deveriam ter antecipado este 

fenómeno face à informação preferencial a que têm acesso. 

A evolução comparativa da média dos rácios Tier 1 e Core Tier 1 permite constatar o 

enfoque por parte dos bancos no reforço dos seus capitais, nomeadamente no período pós-crise 

subprime. O aumento dos valores destes rácios, com especial relevo para o Core Tier 1 desde 2008, 

denota uma preocupação crescente por parte da banca no aumento dos níveis de capital de alta 

qualidade, cumprindo as novas exigências previstas em Basileia II. 

5.2 Recomendações para futura investigação 

Como principais pontos para investigação futura sugere-se, em primeiro lugar, o 

alargamento da base de incidência do estudo, quer ao nível do número de instituições bancárias em 

análise, quer no âmbito geográfico. 

 Dado que a crise que atravessamos assume especial destaque na atualidade e tende a 

prolongar-se, será interessante realizar a análise do comportamento dos indicadores de alavancagem 

no futuro, para verificar a sua adequação aos novos mínimos impostos por Basileia III.  

Outra abordagem interessante será a realização de uma análise multifatorial ao nível da 

evolução das notações de rating, através da inclusão de outras variáveis na análise, como por 

exemplo, o ROE, os rácios de crédito vencido e os spreads credit default swaps (CDS) dos bancos. 
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ANEXO I – Escalas de Rating Moodys, S&P e Fitch 

 

      Fonte: Moody’s, S&P e Fitch 
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