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As principais bolsas mundiais sofreram ontem o impacto da rejeição, pela Câmara dos 
Deputados dos Estados Unidos, do plano de resgate ao mercado financeiro, avaliado em US$ 
700 bilhões. 
 
A já deprimida Wall Street afundou ainda mais: o Dow Jones perdeu 6,98%, um recuo inédito 
de mais de 700 pontos, e o Nasdaq cedeu 9,14%, segundo números definitivos do 
fechamento. O Dow Jones Industrial Average (DJIA) caiu 777,68 pontos, a 10.365,45. Em 
termos de pontuação, a queda história anterior do índice (684,81 pontos) remontava a 17 de 
setembro de 2001, retomada das operações após ataques de 11 de setembro. 
 
O índice Nasdaq, de alto componente tecnológico, caiu 199,61 pontos, a 1.983,73 unidades, e 
o índice ampliado Standard & Poor's 500 perdeu 8,80% (ou 106,72 unidades), a 1.106,55 
pontos. 
 
Na América Latina, a queda das Bolsas também foi espetacular: a Bolsa de Valores de São 
Paulo, o maior mercado da região, suspendeu suas operações quando seu principal indicador, 
o Bovespa, perdia mais de 10%. Buenos Aires caiu 8,68%, a 1.545,45 pontos, e a Bolsa do 
México despencou 6,40%, a 1.638,10 pontos. 
 
A Câmara de Deputados americana rejeitou ontem o plano de resgate financeiro dos bancos 
proposto pelo secretário do Tesouro de George W. Bush, Henry Paulson, o que levou Wall 
Street e as Bolsas mundiais a despencarem. O plano, aprovado depois de vários dias de 
negociações entre os legisladores do Congresso e a administração Bush, foi rejeitado por 228 
votos contra e 205 a favor, e a maioria da bancada republicana rejeitou o projeto. "É um sinal 
ruim para os mercados, que vê o Congresso incapaz de aprovar um plano", disse Lindsey 
Piegza, do FTN Financial. 
 
O mercado de obrigações registrou sensível alta. O rendimento dos bônus do Tesouro a dez 
anos caiu para 3,632%, contra 3,827% na sexta-feira, e os dos títulos a 30 anos fechou a 
4,161%, contra 4,357% na véspera. 
 
Na Europa, as principais bolsas terminaram em queda, com investidores receosos de que o 
pacote de US$ 700 bilhões dos EUA não diminuirá o aperto nos empréstimos interbancários e 
pressão dos resgates de instituições financeiras no continente europeu. As bolsas da região 
fecharam antes do pacote ser rejeitado. 
 
Londres terminou em queda de 253 pontos, ou 4,97%, para 4.818,7 pontos. Paris perdeu 
209,90 pontos, ou 5,04%, para 3 953,48 pontos. Frankfurt recuou 256,42 pontos, ou 4,23%, 
para 5.807,08 pontos, pouco acima da mínima deste ano, de 5.802 pontos.  
 
Madri encerrou em baixa de 442,20 pontos, ou 3,88%, para 10.945,70. A maior baixa da 
região foi liderada por Bruxelas, que registrou queda de 7,89%.  
 
Intervenção do governo 
 
Os principais bancos da Europa sofreram ontem a intervenção dos governos para continuarem 
respirando em meio à crise que derruba grandes instituições em todo o mundo.  
 
O banco belgo-holandês Fortis recebeu socorro de 11,2 bilhões de euros (US$ 16,074 bilhões) 
dos governos da Bélgica, de Luxemburgo e da Holanda (Benelux), o que, segundo um trader 
em Londres, é um sinal de que a "crise de oferta de crédito bateu à porta dos europeus". As 
ações do Fortis caíram 23,55% em Amsterdã. 
 
O britânico Bradford & Bingley também precisou de auxílio. A base de depósito e a rede de 
agências do banco foram compradas pelo banco espanhol Santander, enquanto o restante das 
operações serão controladas pelo governo britânico. 



 
Na Islândia, o governo adquiriu uma participação de 75% no Glitner, terceiro maior banco do 
país, após o financiamento de curto prazo da instituição ter se deteriorado por causa do aperto 
no crédito interbancário.  
 
O banco alemão Hypo Real Estate, que estava vulnerável ao congelamento dos empréstimos 
bancários, obteve de um consórcio de bancos do país créditos suficientes para prosseguir suas 
atividades. As ações caíram 74%.  
 
"A indústria financeira daqui para frente será menor e menos lucrativa" como resultado de 
uma reestruturação massiva e da regulamentação mais severa após a crise, disse Jeff Arricale, 
gerente de carteiras de investimento da T. Rowe Price Financial Services Strategy. 
 
O Dexia poderá ser o próximo banco a receber uma intervenção, após os resgates de ontem. 
De acordo com uma fonte de mercado, após o anúncio da operação para salvar o Fortis, o 
governo belga estaria também disposto a tomar, no caso de dificuldades, o controle do Dexia. 
"O governo não deixará ninguém com dificuldades: estamos atentos à situação dos bancos", 
disse Didier Reynders, ministro das Finanças. 
 
Também ontem, o banco regional dinamarquês Vestjysk Bank anunciou que comprará o 
Bonusbanken, em dificuldades devido à crise financeira. 
 
Segundo números da Bloomberg, os 100 maiores bancos e corretoras do mundo já somam 
US$ 590,8 bilhões em prejuízos e baixas contábeis por conta da crise de crédito global. Em 
dinheiro captado para administrar este tipo de passivo, já foram gastos US$ 434,2 bilhões 
pelas financeiras. O Citigroup lidera o ranking, com perdas de US$ 60,8 bilhões e captação de 
US$ 71,1 bilhões. O banco é seguido pelo Wachovia, com US$ 52,7 bilhões em perdas e 
captação de US$ 11 bilhões.  
 
 
 

 
 

Fonte: DCI, São Paulo, 30 set. 2008, Primeiro Caderno, p. B10. 


