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Crises financeiras
Resumo

Este artigo tem como objetivo apresentar a dinâmica das crises financeiras, desde as
principais causas até as consequências de cada estágio da crise, enfatizando em cada
abordagem a influência de alguns fatores sobre a atuação das instituições financeiras e
como a economia é afetada quando as operações das instituições são prejudicadas.

1 Introdução

Perturbações marcantes na ordem econômica global, as crises financeiras ocorreram em
diversos momentos da história global, ocasionando fortes decĺınios nos preços dos ativos
e até mesmo falências de empresas. Um fator inicial para sua ocorrência é a existência de
problemas de informação assimétrica, descritos pelos economistas como fricções financei-
ras, eles atuam como uma barreira à alocação eficiente de capital e, conforme aumentam,
fazem com que os mercados financeiros tenham maior dificuldade em canalizar fundos de
maneira eficiente de poupadores para famı́lias e/ou empresas com oportunidades de inves-
timento produtivo, devido a altos ı́ndices de incerteza, ocasionando a redução da atividade
econômica. Logo, quando os fluxos de informação nos mercados financeiros experimen-
tam uma ruptura particularmente grande, os atritos financeiros aumentam drasticamente
e os mercados param de funcionar. Como resultado, a atividade econômica entrará em
colapso.
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2 Dinâmica das crises financeiras em economias de-
senvolvidas

2.1 Primeiro estágio: Ińıcio da crise financeira

Alguns fatores são preponderantes para o ińıcio de uma crise financeira, como a má gestão
da liberalização financeira /inovação, altas e baixas nos preços dos ativos ou um aumento
geral na incerteza causada por falências de grandes instituições financeiras.

2.1.1 Má gestão da inovação / liberalização financeira

O desenvolvimento de novos produtos financeiros ou a liberalização financeira, a eli-
minação das restrições aos mercados financeiros e instituições, podem culminar em crises
financeiras, quando os pontos negativos dessas ações prevalecem. A liberalização finan-
ceira, por exemplo, a longo prazo, promove o desenvolvimento financeiro e incentiva um
sistema financeiro bem administrado que aloca capital de forma eficiente, mas há con-
sequências, pois a longo prazo, as instituições financeiras poderão conceder empréstimos
demasiadamente, ocasionando um boom de crédito e, caso o risco desses novos empréstimos
não for manejado adequadamente, os bancos estarão assumindo riscos maiores do que gos-
tariam, mas eles aumentaram essa oferta de crédito devido à maior liberalização financeira
concedida pelos agentes regulatórios, como fornecer seguros de depósito, mesmo para ins-
tituições financeiras de maior risco. Isso motivará poupadores a emprestar fundos a essas
instituições, recebendo bons retornos e, com a sensação de baixa exposição ao risco, pois
em caso de inadimplência, há os seguros de depósitos fornecidos pelo governo. Entre-
tanto, o aumento da inadimplência por parte dos mutuários diminuirá o valor da carteira
de empréstimos e, portanto, dos ativos desse banco e, como o patrimônio ĺıquido é dado
pela diferença entre ativos e passivos, se os passivos não estão diminuindo, mas os ativos
sim, o patrimônio ĺıquido do banco também é reduzido. Então, como dispõem de menos
capital, os bancos passam a reduzir a concessão de empréstimos em uma estratégia de de-
salavancagem, mas essa situação fez com que os bancos ficassem mais arriscados, lenvando
instituições e poupadores a retirarem seus fundos desses banco. Logo, o passivo diminuirá,
mas com ele também diminui a capacidade do banco de conceder novos empréstimos e,
consequentemente de aumentar seus ativos. Portanto, os bancos emprestarão menos e os
empréstimos se tornarão escassos e, com isso, as empresas terão menos fundos para finan-
ciar suas oportunidades de investimentos produtivos, ocasionando contração da atividade
econômica.
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2.1.2 Boom e queda do preço dos ativos

Em momentos de euforia nos mercados, prevalece a baixa aversão ao risco e certa irracio-
nalidade por parte dos investidores, inflando os valores dos ativos, acima do valor justo e
esse ”atropelamento”dos fundamentos ocasiona uma bolha no preço dos ativos. Isso ocor-
reu com a bolha nas ações ligadas à tecnologia ou a bolha no preço dos imóveis na crise
do subprime, que, além da irracionalidade dos investidores, foi impulsionada pelo boom
de crédito, destinado à aquisição de imóveis, sendo que, a grande demanda inflacionou os
preços. Quando essa bolha estoura, os preços dos ativos despencam e, consequentemente,
as empresas vêem o valor do seu patrimônio ĺıquido cair, em decorrência da queda no
preço dos ativos, o que aumenta o risco dessa empresa, pois ativos dados como garantia
nos empréstimos terão um valor menor. Esses fatores deixarão a empresa em situação
delicada e, como ela já não terá muito o que perder, há maior risco moral, impulsionando
as empresas a fazerem investimentos mais arriscados, diferentes daqueles combinados com
os credores no momento do empréstimo. Em meio a essa situação, as instituições financei-
ras passam a restringir os empréstimos, pois o risco de inadimplência das empresas estão
maiores e os bancos estão desalavancando, em busca de recuperar os patamares anteriores
de patrimônio ĺıquido.

2.1.3 Aumento da incerteza

As crises financeiras começam após peŕıodos de grande incerteza, como após ińıcio de
uma recessão, um crash no mercado de ações ou a falência de uma grande instituição
financeira, sendo este último caso, o estopim de grandes crises, como a crise de 1929, com
a quebra do Banco dos Estados Unidos e a crise de 2008 com a falência do Bear Stearns,
Lehman Brothers e AIG.

2.2 Segundo estãgio: Crise bancária

Os balanços patrimoniais deteriorados, com patrimônio ĺıquido negativo, fazem com que
a instituição financeira fique incapaz de pagar depositantes e outros credores, bem como
condições de negócios mais dif́ıceis, o que pode levar algumas instituições financeiras à
insolvência e, como consequência, essas instituições fecharão as portas. Se as causas dessa
falência forem fatores suficientemente graves, depositantes entrarão em pânico e, temendo
pela segurança de seus depósitos, retirarão os mesmos, pois na maioria das vezes, não
conhecem a carteira de crédito dos bancos e a cobertura do seguro de depósitos é limitada
a determinadas quantias. Diante dessa situação, os bancos terão que vender ativos para
levantar fundos, mas com tamanha oferta, os ativos serão vendidos a preços mais baixos,
diminuindo a chance de recuperação do patrimônio ĺıquido. Essa situação ocasionará o
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pânico bancário e diversos bancos encerrarão as atividades simultaneamente. Restarão,
portanto, menos instituições financeiras operando, o que vai restringir a oferta de crédito.
Haverão também menos informações sobre a qualidade de crédito dos tomadores e pro-
blemas de seleção adversa e de risco moral cada vez mais graves, aprofundarão a crise
financeira, o que vai resultar em quedas nos preços dos ativos e maior dificuldade para
empresas com necessidade de capital realizarem oportunidades de investimento produtivo,
ou até mesmo de financiar capital de giro para a continuidade das operações e, com isso,
muitas dessas empresas poderão ir à falência. O pânico bancário ocorreu nas crises mais
impactantes na história econômica dos EUA. Com o fechamento das instituições e em-
presas insolventes e a redução da incerteza nos mercados financeiros, o mercado de ações
se recuperaram e os balanços patrimoniais melhoraram, diminuindo a crise financeira e
preparando o cenário para a recuperação econõmica.

2.3 Terceiro estágio: Deflação da d́ıvida

Caso o impacto da crise financeira desimpulsionar muito o consumo e levar a uma queda
acentada no ńıvel de preços, dificultando o processo de recuperação, pode ocorrer a de-
flação na d́ıvida, que irá deteriorar o patrimônio ĺıquido das empresas, pois vai aumentar
a carga do endividamento, especialmente nos casos em que os pagamentos são fixos em
termos nominais, aumentando o peso da d́ıvida, mas não o valor dos ativos dessa empresa,
logo, o patrimônio ĺıquido será reduzido. Dentre as grandes crises, podemos destacar a
Grande Depressão, em 1929. Antes dessa crise, entre 1928 e 1929, muitos papéis d o
mercado de ações americanos dobraram e o FED evidenciou que o motivo dessa alta era
a especulação excessiva. Para contê-la, implementou-se um aperto da poĺıtica monetária,
aumentando as taxas de juros para limitar essa alta e isso culminou em uma queda gene-
ralizada, sendo que o mercado de ações caiu mais de 40 por cento em 1929. Essa dinâmica
pode ser evidenciada no gráfico abaixo:

Mesmo com a leve recuperação dos preços no mercado de ações, a economia continuava
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fragilizada e a falta de chuva no meio oeste agŕıcola dos Estados Unidos levou a um
decĺınio acentuado da produção agŕıcola e muitos agricultores ficaram impossibilitados de
pagar seus empréstimos bancários. Isso aumentou a insegurança dos depositantes, levando
à retirada de recursos depositados nos bancos e, consequentemente ao pânico bancário e,
novamente, o mercado de ações voltou a cair, mas agora, o decĺınio perdurou por dois
anos. A situação fez com que mais de 1/3 dos bancos do páıs falissem e que algumas
ações fossem negociadas a 10 por cento do preço que eram vendidas em 1929. Com menos
intermediários financeiros operando, os problemas de risco moral e seleção adversa se
intensificaram, dificultando a obtenção de empréstimos e, portanto, a recuperação das
empresas, sendo que o ńıvel de investimentos reduziu 90 por cento em relação a 1929. Em
meio ao elevado risco de inadimplência, as instituições financeiras passaram a exigir taxas
muito altas para concederem empréstimos e compensar o risco mais elevado. Por isso, os
spreads de crédito, que consistem na diferença entre as taxas cobradas e a taxa livre de
risco, conforme evidenciado no gráfico abaixo, aumentaram muito.

A queda no ńıvel de preços desencadeu uma deflação da d́ıvida, aumentando seu peso
e reduzindo o patrimônio ĺıquido de empresas e bancos, o que intensificou a contração
econômica e resultou em um ńıvel de desemprego de 25 por cento da força de trabalho.

Crise financeira de 2007 - 2009: A sofisticada engenharia financeira que passou a ser
utilizada pelos bancos a partir dos anos 2000 empregou em larga escala a análise de dados
para quantificar riscos de crédito de empresas e indiv́ıduos e, consequentemente, a oferta
de crédito foi estendida para muitos que antes não conseguiriam obter uma hipoteca.
Além disso, o implemento de tecnologia permitiu aos bancos realizarem a securitização
dessas hipotecas, ao agrupá-las em t́ıtulos de d́ıvida padronizados lastreados em hipo-
tecas e lançá-los no mercado, obtendo novos fundos para dar continuidade ao processo.
Surgiram até mesmo, produtos de crédito estruturados que pagavam fluxos de receita de
uma coleção de ativos subjacentes, projetados para ter caracteŕısticas de risco particulares
que atráıssem investidores com preferências diferentes, sendo que os mais conhecidos por
terem esses atributos foram as obrigações de d́ıvida colateralizadas. Diante desse novo
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negócio de distribuição de hipotecas, os corretores diversas vezes deixavam de avaliar a
real capacidade dos mutuários de pagar por esses empréstimos, pois o principal objetivo
era de originar t́ıtulos garantidos por hipotecas e distribúı-los aos investidores. Logo,
havia um grande problema de agente principal, pois com essa atividade, o corretor estava
visando apenas os seus interesses, de ganhar maiores comissões conforme negociava mais
t́ıtulos, deixando de considerar a elevada exposição ao risco que seus clientes estavam
sendo submetidos. Até mesmo os mutuários eram ludibriados nessa atividade, pois mui-
tas vezes eram encorajados a assumir hipotecas pelas quais não poderiam pagar e até
mesmo sua probabilidade de inadimplência era manipulada para que obtivessem a hipo-
teca. As agências de classificação de crédito, que avaliam a qualidade dos t́ıtulos de d́ıvida
em termos de probabilidade de inadimplência também contribúıram para a informação
assimétrica nos mercados financeiros, pois elas auxiliaram os clientes na elaboração dos
produtos financeiros complexos, como os CDOs, mas, ao mesmo tempo, avaliavam o risco
desses produtos. Então, havia um conflito de interesses, fazendo com que essas agências
amenizassem o grau de risco desses instrumentos visando a posterior elaboração de novos
produtos para serem lançados no mercado. O impacto da crise foi mais evidente em cinco
áreas principais: O mercado de habitação residencial dos EUA, balanços de instituições
financeiras, o sistema bancário paralelo, mercados financeiros globais e as falências de
grandes empresas do setor financeiro. A entrada de dinheiro nos EUA oriunda de páıses
como China e Índia, aliada às baixas taxas de juros das hipotecas residenciais influenciou
na decolada dos preços do mercado de habitação residencial, pois a democratização do
crédito impulsionou a compra de imóveis e tamanha demanda impulsionava o preço das
residências, o que teoricamente diminuiria a chance de inadimplência dos mutuários, pois
esses poderiam vender suas casas e liquidar o empréstimo e, muitas vezes, utilizar outra
hipoteca além da primeira, portanto, havia a sensação de baixo risco dos investidores que
detinham t́ıtulos lastreados em hipoteca e tudo isso estimulava as instituições financeiras
a conceder mais hipotecas. Entretanto, estava se formando uma bolha no preço das ha-
bitações nos EUA, que estourou quando o preço das habitações atingiu patamares muito
elevados em relação à renda média das famı́lias, fazendo com que estourasse essa bolha
no preço dos imóveis e os valores das casas cáıssem para valores muito inferiores ao das
hipotecas, aumentando drasticamente a inadimplência, o que forçou a entrega de muitos
imóveis aos bancos. As instituições financeiras também tiveram seus balanços deteriora-
dos, pois a inadimplência aumentou muito e os valores dos imóveis despencaram, fazendo
com que o valor dos t́ıtulos e dos CDOs entrassem em colapso, logo o ativo dos bancos foi
reduzido e, consequentemente, houve decĺınio no patrimônio ĺıquido. Em busca da desala-
vancagem, os bancos venderam ativos e restringiram a oferta de crédito. Mas resolver esse
problema foi dif́ıcil, pois a redução do valor dos t́ıtulos lastreados em hipotecas aumentou
a exigência de garantias para que os bancos concedessem empréstimos tendo esses t́ıtulos
como ativos. Para levantar fundos, as instituições buscaram vender ativos rapidamente,
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mas para que isso fosse feito, esses foram negociados com grandes descontos, corroendo o
patrimônio ĺıquido dos bancos e isso culminou em um pânico bancário que levou grandes
bancos à falência. A indisponibilidade de crédito dificultou a recuperação das empresas
que necessitavam de fundos para investir ou simplesmente continuar operando, aprofun-
dando a contração econômica, cujos efeitos alcançaram os mercados globais, ocorrendo
quebras de bancos até mesmo no Reino Unido, sendo que nos EUA, o Lehman Brothers,
quarto maior banco de investimento por tamanho de ativos, com mais de 600 bilhões de
dólares em ativos e 25.000 funcionários, entrou com pedido de falência e o Merril Lynch e
Bear Stearns foram adquiridos por valores muito inferiores ao que valiam antes da crise,
sendo que seguradoras e outros bancos foram auxiliados pelo governo para que menos
falências ocorressem. O auge da crise se deu em setembro de 2008, quando houve re-
lutância na aprovação de um pacote de est́ımulo de 700 bilhões de dólares, fazendo com
que em outubro, os spreads de crédito atingissem seu pico.

Entretanto, foram tomadas diversas medidas de poĺıtica monetária visando estimular a
economia e prover a liquidez, o que evitou o agravamento da contração econômica. Essas
medidas também foram adotadas na crise decorrente da pandemia causada pelo Covid 19,
mas nessa, houve maior rapidez e envolveu aux́ılios à população, o que favoreceu a rápida
recuperação dos mercados. Mas na crise do sub-prime, houveram particularidades, como
resgates maciços com mais de 150 bilhões de dólares em empréstimos para AIG e a compra
de ativos hipotecários sub prime de instituições financeiras, para evitar mais falências ou
simplesmente injetar liquidez. O limite de seguro depósito também foi ampliado de 100
para 250 mil dólares, o que deu maior segurança para os depositantes manterem seus
recursos nessas instituições. Houve também uma poĺıtica fiscal que concedeu descontos
únicos de 78 bilhões, enviando cheques de 600 dólares para contribuintes individuais. O
resultado dessas estratégias foi a recuperação dos mercados financeiros e a redução dos
spreads de crédito, propiciando a retomada econômica, inicialmente, a um ritmo mais
lento.
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3 Dinâmica das crises financeiras em economias emer-
gentes

A abertura da economia dos mercados emergentes ao fluxo de bens, serviços e capital do
resto do mundo aumentou a vulnerabilidade deles às crises econômicas e os estágios das
crises financeiras nessas economias são descritos a seguir.

3.1 Primeiro estágio: Ińıcio da crise financeira

Nos páıses emergentes, as crises financeiras se desenvolvem inicialmente por dois caminhos:

3.1.1 Má gestão da liberalização / globalização financeira

A eliminação das restrições às instituições financeiras em páıses emergentes resulta em um
processo de globalização financeira, abrindo suas economias aos fluxos de capital e em-
presas financeiras de outras nações. Mas os mercados emergentes têm um monitoramento
de crédito inferior ao de páıses desenvolvidos, bem como uma frouxa supervisão bancária.
Logo, há empréstimos mais arriscados e a liberalização vai permitir aos bancos captar fun-
dos em outros páıses, pagando altas taxas de juros para atrair capital estrangeiro e, caso
o câmbio do páıs não seja flutuante e sua moeda fixada ao dólar, instituições de outros
páıses aportarão fundos com uma maior sensação de ”conforto”. A grande quantidade de
fundos disponibilizada aos bancos propiciará um boom de empréstimos, mas, de maneira
análoga às crises abordadas anteriormente, fazer muitos empréstimos arriscados pode cul-
minar em maior inadimplência e, consequentemente, enfraquecer o balanço dos bancos e a
oferta de crédito. Mas nesses páıses , a principal causa desse problema é a má supervisão
e regulamentação do mercado, que é ruim devido a poderosos interesses comerciais dos
bancos, os quais influenciam o trabalho dos supervisores. Os bancos conseguem exercer
essa influência porque contribuem pesadamente para as campanhas dos poĺıticos e, em
troca, esses enfraquecem as regulamentações que restringem os bancos de se envolver em
estratégias mais arriscadas, sendo que caso o banco vá à falência, o governo resgatará
as instituições, mas o contribuinte pagará a conta. Logo, há um problema de agente
principal, em que os poĺıticos deveriam agir em benef́ıcio dos contribuintes, mas atuaram
em interesse próprio, favorecendo os bancos em troca de aux́ılio na campanha eleitoral.
Além disso, ha pressões dos páıses desenvolvidos, especialemente daqueles que mantém
mais relações comerciais com os emergentes para que propiciem maior liberalização em
seus mercados e que permitam seus bancos captarem fundos em outros páıses.
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3.1.2 Desequiĺıbrios fiscais graves

O financiamento dos gastos do governo também é um fator determinante para crises fi-
nanceiras. Isso ocorre quando o governo precisa emitir t́ıtulos para pagar suas contas e
pressiona os bancos para a compra desses t́ıtulos, mas caso haja desconfiança na capaci-
dade do governo de pagar essas d́ıvidas, os bancos vendem esse t́ıtulo, entretanto, com
tamanha oferta e sabendo-se do alto risco de inadimplência do governo, o preço desses
t́ıtulos despenca. Logo, o ativo dos bancos sofrerá um decĺınio, impactando negativamente
o patrimônio ĺıquido. Logo, essas instituições terão menos capital e, portanto, menos re-
cursos para fazer empréstimos, o que vai enfraquecer o sistema bancário e, em casos mais
severos poderá culminar em pânico bancário.

Outra situação que pode ocasionar crises em páıses emergentes é o aumento nas taxas de
juros, sendo que quando isso ocorre, bons pagadores optam por não fazer empréstimos,
enquanto os ruins desejam empréstimo, um problema de seleção adversa. Logo, há maior
risco de crédito, pois os fluxos de caixa das empresas serão afetados pelas maiores taxas de
juros, especialmente aquelas com maiores despesas com juros e, portanto, há necessidade
de fundos para continuar operando, mas impĺıcito a isso, há o perigo moral, no qual a
empresa pode pedir um empréstimo para investir em um projeto mais seguro, mas dada
a situação, aplicar em algo mais arriscado e, esse conjunto de fatores pode fazer com que
os bancos restrinjam os empréstimos.

3.2 Segundo estágio: crise monetária

Um páıs emergente que se encontra afetado pelas causas especificadas no primeiro estágio
será alvo de especuladores que visam a obtenção de lucros apostando na desvalorização
dessa moeda, com vendas massivas, muito superiores à demanda e isso pode resultar
em uma crise monetária. Entretanto, os principais motivos para a ocorrência do ataque
especulativo são a deterioração dos balanços dos bancos e graves desequiĺıbrios fiscais.

3.2.1 A deterioração dos balanços dos bancos

Quando bancos e outras instituições financeiras estão com problemas, os governos têm um
número limitado de opções, podendo defender as moedas através do aumento das taxas
de juros, para estimular entradas de capital. Entretanto, aumentar as taxas de juros vai
aumentar os custos de captação dos bancos e reduzir a sua rentabilidade, o que pode levar
essas instituições, já enfraquecidas, à insolvência, prejudicando ainda mais a economia e
isso faz com que o governo opte por deixar a moeda depreciar, em detrimento de favorecer
a saúde patrimonial dos bancos. Mas o banco central adotará estratégias para segurar
a queda da moeda do páıs, como vender reservas em moeda estrangeira para comprar a
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moeda nacional, mas se esses recursos acabarem, o banco central não terá mais recursos
para intervir no mercado de câmbio, permitindo, então, a desvalorização da moeda

3.2.2 Graves desequiĺıbrios fiscais

Se os déficits orçamentários do governo sáırem de controle, investidores estrangeiros e na-
cionais podem suspeitar que o páıs pode não ser capaz de pagar sua d́ıvida governamental
e, assim, começarão a retirar dinheiro desse páıs e a vender a moeda nacional, culminando
em seu colapso.

3.3 Terceiro estágio: Crise financeira de pleno direito

Páıses emergentes possuem muitas d́ıvidas em moedas estrangeiras, como dólares e eu-
ros, mas seus ativos são denominados em moeda nacional. Logo, uma desvalorização ou
depreciação que possa ocorrer na moeda nacional vai diminuir o preço dos ativos desse
páıs quando cotados em moeda estrangeira e o peso da d́ıvida em moeda estrangeira
vai aumentar conforme a moeda desvaloriza. Isso vai diminuir os ativos da empresa e
aumentar o passivo e, portanto, reduzir o patrimônio ĺıquido. Isso agravará a situação
econômica do páıs, ocasionando um decĺınio no investimento e na atividade econômica. A
depreciação da moeda como consequência da crise financeira leva a uma deterioração dos
balanços das empresas, o que aumenta drasticamente os atritos financeiros e, portanto,
em páıses emergentes, é comum a ocorrência de uma crise financeira em conjunto à crise
monetária. O colapso de uma moeda pode resultar em inflação mais alta, pois os páıses
emergentes dependem muito de importações e uma forte depreciação da moeda nacional
culminará em produtos importados mais caros. O colapso na atividade econômica e a
deterioração do fluxo de caixa e dos balanços patrimoniais das empresas e das famı́lias
fazem com que muitos devedores não sejam mais capazes de saldar suas d́ıvidas, o que vai
resultar em perdas substanciais para os bancos. Além disso, os bancos serão afetados por
aumentos nas taxas de juros e pelo aumento do valor de seus passivos denominados em
moeda estrangeira, pois a moeda nacional desvalorizou. Tudo isso somado à redução no
valor dos ativos vai comprimir o balanço dos bancos ou até mesmo deixá-los insolveentes,
o que levará muitas instituições à falência. Com isso, a oferta de crédito será restringida,
a atividade econômica vai desacelerar ainda mais e a crise agravará.

3.3.1 Algumas grandes crises nos mercados emergentes

Com a abertura de seus mercados nos anos 90, muitas nações subdesenvolvidas tinham a
expectativa de que os efeitos da globalização melhorariam a situação econômica de seus
páıses. Entretanto, os efeitos foram opostos e muitos passaram por crises devastadoras
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nesse peŕıodo. Dentre elas, a crise mexicana, que começou em 1994; a crise do Leste
Asiático, que começou em julho de 1997; e a crise argentina, que começou em 2001
foram as mais impactantes. Antes de suas crises, o México e os páıses do Leste Asiático
apresentavam uma boa poĺıtica fiscal. Os páıses do Leste Asiático registraram superávits
orçamentários e o México apresentou déficit orçamentário inferior a um por cento do PIB,
números invejáveis até mesmo para nações desenvolvidas. Entretanto, havia um problema,
pois o balanço dos bancos estava se deteriorando em razão da elevada inadimplência. As
causas dessa situação estão relacionadas à liberalização dos mercados desses páıses com
a abertura de suas economias, permitindo aos bancos a possibilidade de captar fundos
em outros páıses, o que ampliou muito a oferta de crédito nas suas nações. Entretanto,
o baixo controle e falta de monitoramento dos riscos desses mutuários ampliou as perdas
desses bancos, reduzindo seus ativos e deprimindo o patrimônio ĺıquido e, assim como
nos casos análogos abordados anteriormente, ocasionou a redução na oferta de crédito, o
que promoveu a desaceleração econômica, que no México foi mais acentuada, devido ao
aumento das incertezas em razão de choques poĺıticos que ocorreram no páıs em 1994. Já
a Argentina, possúıa um sistema bancário bem supervisionaado e que controlava bem
os riscos, sendo que nesse pais, não ocorreu o boom de crédito e a saúde financeira
dos bancos estava boa. No entanto, em 1998, iniciou-se uma recessão, o que diminuiu
as receitas fiscais de um governo endividado e com muitas despesas. Para resolver os
desequiĺıbrios fiscais, o governo emitiu t́ıtulos, mas obteve grandes dificuldades para vendê-
los no mercado e a solução tomada foi pressionar as instituições financeiras para que
adquirissem esses t́ıtulos e absorvessem grandes quantidades de d́ıvidas do governo. O
resultado foi a perda da confiança dos investidores no governo argentino, o que levou
o preço dos t́ıtulos a desmoronar, reduzindo bruscamente os ativos dos bancos, o que,
consequentemente, conduziu a um decĺınio nos empréstimos e à contração da atividade
econômica. Além do problema fiscal, a situação foi agravada pelo aumento das taxas de
juros nos EUA, forçando o aumento das taxas nos páıses emergentes, o que prejudicou
ainda mais a atividade dos bancos e o fluxo de caixa das empresas, pois o aumento
das despesas financeiras prejudicou muito a rentabilidade das operações e, em alguns
casos, até mesmo a capacidade de arcar com suas obrigações, o que resultou em muitas
falências, de famı́lias e empresas privadas, agravando ainda mais a crise econômica e mais
instituições financeiras teriam falido caso não houvese a atuação do Fundo Monetário
Internacional. Todos esses páıses também passaram por uma crise monetária, pois os
riscos aumentaram muito, fazendo com que investidores estrangeiros retirassem o dinheiro
investido nessas nações e, a economia fragilizada desses páıses tornava-se então uma alvo
fácil para especuladores interessados em ganhar com a desvalorização dessas moedas.
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4 Conclusão

A ocorrência de crises é um fenômeno recorrente na história econômica global e os fato-
res reponsáveis por sua ocorrência podem atuar em conjunto, o que agrava ainda mais a
crise, mas sempre algum deles, em particular, será preponderante para essa crise. Entre-
tanto, há algo em comum em todas as crises, a influência dos bancos para a contração
ou recuperação da economia, sendo que o aumento da inadimplência, desvalorização da
moeda, o pânico bancário, vão reduzir o ativo dos bancos e, consequentemente, o pa-
trimônio ĺıquido, restringindo a oferta de crédito. A recuperação da economia também
será influenciada pelos bancos, mas para que as instituições financeiras possam agir, será
necessário que o governo tenha interesse em adotar medidas de est́ımulo, como injetar
liquidez, comprando os t́ıtulos públicos que estavam sob o poder dos bancos e reduzindo
as taxas de juros, o que vai fomentar a recuperação da atividade bancária e, com isso, a
oferta de crédito, influenciando na retomada econômica.
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