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Enquanto Wall Street e o setor bancário aguardam os resultados do teste de estresse, que 
devem ser divulgados amanhã, o Congresso norte-americano já ensaia seu próximo passo: 
permitir que o governo possa assumir ou fechar grandes empresas financeiras como parte de 
uma reforma regulatória no país. "Essa será a próxima medida importante a ser tomada", diz 
uma fonte do Congresso norte-americano.  
 
O senador democrata Chris Dodd informou que o Comitê Bancário do Senado terá hoje a 
primeira de duas reuniões para debater a situação do que chamou de "bancos grandes demais 
para falir". O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados devem fazer o mesmo 
na próxima semana.  
 
Em março, o presidente Barack Obama pediu que Barney Frank, presidente do Comitê de 
Serviços Financeiros da Câmara, elaborasse uma lei sobre os novos poderes regulatórios do 
governo nos mesmos moldes do que foi feito com o Federal Deposit Insurance (FDIC). Desde 
abril, o FDIC tem poder para assumir o controle sobre uma instituição para fechá-la, impondo 
os custos aos investidores e credores e não aos contribuintes que são obrigados a arcar com 
as perdas quando o governo passa a proteger as companhias consideradas "grandes demais 
para falir". 
 
Na época, o plano era a criação de uma resolução, que seria transformada em lei. Agora, a 
ideia é ampliar os esforços para regular o setor, incluindo a criação de um super ou de um 
regulador sistêmico.  
 
Quem apoia a nova regulamentação afirma que as autoridades poderão fechar uma lacuna 
aberta pelo governo em relação às instituições financeiras, que já receberam bilhões de 
dólares para sobreviverem à crise. Além disso, poderá evitar casos como o do Lehman 
Brothers, que não foi resgatado e acabou sucumbindo à turbulência.  
 
"O cenário atual nos mostra que precisamos de mais regulamentação", disse Ken Thomas, 
consultor e professora da Universidade da Pensilvânia.  
 
Embora o FDIC possa assumir e até fechar bancos em dificuldades, os novos poderes da 
agência não permitem que o órgão controle holdings. Essa responsabilidade é do Federal 
Reserve (Fed — o banco central dos EUA).  
 
De acordo com a proposta do Tesouro norte-americano, o novo regulador poderá autorizar a 
agência federal a receber, vender ou transferir ativos da instituição em questão assim como 
renegociar contratos (incluindo os contratos trabalhistas).  
 
"Acredito que o que falta é uma autoridade capaz de auxiliar instituições em situação crítica", 
disse Ben Bernanke, presidente do Fed.  
 
Os críticos da medida, entre eles analistas e ex-autoridades de governo, afirmam que o novo 
regulador estará sujeito à determinações do congresso e de outros reguladores.  
 
Teste de estresse  
 
Ontem, os reguladores norte-americanos trabalhavam junto aos 19 bancos do país para darem 
os toques finais nos resultados do teste de estresse, que devem ser divulgados amanhã. 
 
Os resultados devem mostrar quais os bancos ainda precisam da intervenção do governo e 
sinalizar quando o setor bancário norte-americano começará a se recuperar. "Analisei muitos 
bancos e acredito que boa parte deles está apta a levantar capital sem a ajuda do governo", 
disse Bernanke. "Eles poderão fazer isso por meio da venda de ativos ou de lançamento ou 
conversão de ações", acrescentou.  
 



O governo norte-americano deve pedir que dez dos 19 bancos que passaram pelos testes de 
estresse levantem capital, na expectativa de que isso amenize as preocupações com a 
solvência do setor financeiro. Segundo o The Wall Street Journal, as autoridades do governo 
acreditaram que ao menos 14 bancos precisariam levantar mais recursos para ter reservas 
mais fortes contra futuras perdas. Entre os maiores bancos da lista que precisam de capital 
adicional estão o Bank of America, o Citigroup e o Wells Fargo. 
 
"Devido a seu tamanho, estes três bancos poderiam atrair capital privado suficiente para evitar 
a nacionalização de fato, que ocorrerá se o governo adquirir 50% ou mais das ações comuns", 
afirmou o The Wall Street Journal. 
 
Alguns dos bancos menores na lista dos avaliados pelo governo "talvez não sejam tão 
felizardos se precisarem atrair US$ 5 bilhões ou mais em novo capital", acrescentou o jornal. 
 
Fontes do setor financeiro indicaram que a maioria das instituições bancárias submetidas a 
esta avaliação, que determinará se os bancos poderiam enfrentar uma situação econômica pior 
que a atual, discutirão publicamente os resultados após o fechamento dos mercados hoje. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 6 maio 2009, Primeiro caderno, p. A12. 
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