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Os mercadosestão continuamenteà procura de formas inovadoras de gestão e de
produtos competitivos,que lhes permitam, em simultâneo,ultrapassaras dificuldadescom
que se deparame, por outro, atingir ganhos competitivos.A trtularizaçãoé uma operação
alternativa de financiamento eu€, devido às suas características,tem vindo a ganhar
popularidade.
A titularização de activos correspondea um processode desintermediaçãono qual
partedo activo de uma empresa(originator) é vendido a outra entidade(sociedadeveículo ou
instrumental)que, por sua vez, vai emitir títulos de dívida negociáveis,dando como garantra
aos investidoresos activos adquiridos. Os fluxos a gerar pelos activos titularizados serão,
então,direccionadospara o pagamentodos juros devidos.No limite, todos os activosque
originemfluxos futuros sãopassíveisde ser securitizados.
O desenho de uma operação deste genero permite que activos individualmente
ilíquidos sejamtransformadosem títulos financeiroslíquidos e, adicionalmente,permite aos
investidoresdiversificar os seus portfólios com activos qve a priori não tinham à sua
disposição.
A transmissãodos activos entre o cedente e a sociedadeveículo é normalmente
efectiva. ou seja, a responsabilidadeda gestão dos activos cedidos recai sobre a empresa
adquirente.Dito de outra forma, com a cessãoefectiva dos activos, estesdeixam de fazer
pafte do balanço do originaíor e, como tal, passama ser imunes ao risco do proprietário
inicial. Resulta daqui que não existe qualquer recurso ao originaÍor em caso de
incumprimentono pagamentoaos investidores.Acresceque o originalor, e no que se refere
transfereos risco taxa de juro e de crédito
aosrendimentosgeradospelos activos subjacentes,
de clientes.
paraasociedade
veículosemque hajatransferência
Não obstante,e dada a estruturano terreno do originaÍor, é frequente ser este o
executanteda gestãode créditoscedidose da recolhade pagamentosperiódicosque servirão
parafazer face ao serviço da dívida dos títulos emitidospela entidadede finalidadesespeciais
contrapagamentode uma taxa de serviço(servicingJëe).
Dada a complexidadede uma operaçãode titularrzaçáoé frequente o recurso ao
mercado de derivados, por parte da sociedadeveículo, para acaulelar riscos eventuais.
Cumulativamente,e para garantir uma colocaçãoefrcazdos títulos de dívida no mercado,a

entidade veículo pode efectivar medidas de credit enhancement,ou seja, implementar
mecanismosque perrnitam melhorur o raíing dos títulos. A diversificaçãoda naturezaou da
origem geográfica dos activos, a melhoria da qualidade creditícia das contrapartesou a
existênciade garantiassão características
valorizadasna avaliaçãoda qualidadedos títulos.
Na óptica do originator atitularizaçáodos activosrepresentaa antecipaçãode receitas
futuras.No casoem que o originator é uma instituiçãofinanceira,estasoperaçõescontribuem
também para a melhoria dos rácios de solvabilidadee para a agtlizaçãona concepçãode
novos creditos,garantindo,destemodo. um financiamentode empresase particularesmais
facilitado. A titularização permite à entidadeveículo a captaçãode recursosem volumes
elevadose o acessoaosmercadosde capitaisinternacionais.
Apesar das vantagens associadas,a montagem, estruturaçãoe funcionamento da
arquitecturade uma operação de titularização implica custos fixos avultados, elevadas
exigênciascontabilísticase operacionaise pesadoscustosde administração.Acrescemaos
custos referidos o tratamento estatístico do compofiamento histórico dos activos, a
manutençãoda qualidade dos títulos emitidos, os custos derivados das avaliações das
e os riscosinerentesaostítulos.
agênciasde rating, a publicidadejunto dos investidores
Em Portugal as operações de titularização têm sido encetadas sobretudo por
instituiçõesfinanceiras.Não obstante,esta parece ser uma forma de financiamento com
grandesperspectivasde se afirmar no futuro com outros intervenientes,uma vez que os
benefíciosabrangemtodos os intervenientesno processo.A depressãoem que se encontram
actualmenteos mercadosinternacionaisresultade uma miríade de factores,o mais importante
dos quaisrelacionadocom o incumprimentodos créditoshipotecáriosno mercadoamericano.
O sistemafinanceirotem sido particularmenteatingido dado o elevado grau de trt:ularrzação
produtosderivadosde risco de crédito,
dos créditosoriginadosnestesector:construíram-se
como as collateralized debt obligations que ao serem massificadas e exportadas,
contaminaramas carteirasde investidorese de bancos,à escalaglobal.
Em suma, a titularização de créditos tem conhecido uma expansão assinalável,
nacional e internacionalmente,e é hoje um instrumento de financiamento utilizado a
propósitodo mais variado tipo de activose projectos,constituindouma alternativaao crédito
bancáriotradicionale a outrasf'ormasde cantacãode fundos clássicas.
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