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NavésperadaaberturadoG-20,
em Pittsburgh, a União Euro-
peia anunciou, em Bruxelas,
umareformaintegraldosinstru-
mentosdesupervisãodomerca-
do financeiro válidos para os 27
países. A partir de 2010, um Co-
mitê Europeu de Risco Sistêmi-
co(Cers)serácriadoparaacom-
panhar a evolução das opera-
çõeseasaúdefinanceiradas ins-
tituições, com base em informa-
çõesdenovasautoridadesdesu-
pervisão. O projeto, apoiado por
França, Alemanha e Reino Uni-
do, independe das decisões do
G-20.Osdemais países acompa-
nharão o sistema se quiserem.
A decisão unilateral foi apre-
sentada ontem pela Comissão
Europeia, o braço executivo do
bloco, e ainda depende da chan-
cela do Parlamento Europeu. A
proposta vinha sendo discutida
desde outubro pelos líderes dos
27 países e tinha no presidente
da França, Nicolas Sarkozy, o
maior defensor. Baseado nas
propostasdeJacquesdeLarosiè-
re, ex-presidente do Banco da
França–oBancoCentraldopaís
–, entre 1987 e 1993, o projeto vi-
sa a reforçar a segurança do sis-
tema, criar regras comuns para
todos os países do bloco e, como
consequência, permitir a ação
conjunta dos governos em mo-
mentos de crise.
Para tanto, são adotadas re-
formas micro e macropruden-
ciais.Amais importanteéacria-

ção de uma espécie de “polícia
financeira”, o Cers, órgão ao
qualcaberádetectarosriscosso-
breosistemaeemitiralertas,ad-
vertências e recomendações.
Seu papel será político, já que
nãoterápoderdeinterviremins-
tituições financeiras privadas.
Seu conselho será formado pelo
presidentedoBancoCentralEu-
ropeu (BCE), pelos presidentes
de bancos centrais nacionais e
pelo presidente do também re-

cém-criadoSistemaEuropeude
Supervisão Financeira (Sesf).
Naprática,oSesfseráumare-
de formadapelas autoridades fi-
nanceiras nacionais dos 27 paí-
ses-membros,pelosdiretoresde
maistrêsnovosórgãos:aAutori-
dade de Bancos Europeus
(ABE), a Autoridade Europeia
de Seguros e Pensões Profissio-
nais(AEAPP)eaAutoridadeEu-
ropeiadeMercadosFinanceiros
(AEMF). À última caberá tam-
bém fiscalizar as agências de
classificação de risco.
Junto com as novas institui-
ções, a Europa aplicará novas
normas técnicas e contábeis,
que vêm sendo definidas desde
outubrode2008,duranteasreu-
niões do Conselho Europeu – o
órgão que reúne os 27 chefes de
Estado e de governo.
“A crise financeira trouxe à
luz as fraquezas no dispositivo

de supervisão financeira da
União Europeia, que continua
fragmentada de acordo com os
esquemas nacionais, apesar da
importância das instituições eu-
ropeiasedo fatodequeomerca-
do único foi criado há mais de
dez anos”, afirma o relatório da
ComissãoEuropeia.“Nossoobje-
tivo é proteger os contribuintes
europeusdoocorridonoanopas-
sado, quando os governos tive-
ram de injetar bilhões de euros
nos bancos”, argumentou José
Manuel Durão Barroso, presi-
dente da comissão.
Com a publicação da reforma
um dia antes da abertura oficial
doG-20, o objetivo daUnião Eu-
ropeiaépressionaracúpula,dei-
xando transparecer que os de-
mais países terão de segui-la.
“Às vezes criticam a Comissão
por sermos lentos nas respos-
tas, mas hoje nós somos os pri-
meiros”, disse o comissário Eu-
ropeu deAssuntosEconômicos,
JoaquinAlmunia. “Este sistema
europeu poderá também inspi-
rarumsistemamundial.Éapro-
posta que defenderemos no
G-20, emPittsburgh.”
Sarkozy, a chanceler da Ale-
manha, Angela Merkel, e o pri-
meiro-ministro do Reino Unido,
Gordon Brown, negociaram até
o último instante os detalhes da
proposta. Brown insistiu e obte-
veagarantiadequeasnovasau-
toridadesterãoapenaspoderpo-
lítico, e não capacidade de inter-
venção nos países. Assim, os ór-
gãos de supervisão não terão in-
gerênciasobreasoberaniaorça-
mentária dos países. ●

Às vésperas do encontro do G-20, União Europeia lança a primeira reforma
concreta do sistema de supervisão e controle do mercado financeiro

JoséManuelD.Barroso
Presidenteda
ComissãoEuropeia
“Nossoobjetivoéprotegeros
contribuinteseuropeusdoocorrido
noanopassado,quandoosgovernos
tiveramdeinjetarbilhõesdeeuros
nosbancos”

Europadá1ºpasso
paracontrolarbancos

VIGILÂNCIA–PoliciaispatrulhamocentrodePittsburgh, sededa reunião
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●●● AreuniãodecúpuladoGrupo
dos20(G-20)serviráparaalguma
coisaseresultaremacordospara
maiorsegurançafinanceira.Não
seránecessáriamuitainvenção.
Linhasgeraisforamtraçadasnas
últimassemanasemdoisencon-
tros.OprimeirofoiemBasileia,no
BancodeCompensaçõesInterna-
cionais.Presidentesdos27mais
importantesbancoscentraisdiscu-
tiramregrasdecapitalizaçãoelimi-
tesmaisseverosparaoperações
bancárias.Deixaramdetalhesaber-
tos,masodesenhoéumaperfei-
çoamentodospadrõesjáproduzi-
dospeloComitêdeBasileia.
OBrasil jáadotavapadrões

maisfortes.NosEstadosUnidos,
oscontrolestêmsidofrouxoseaté
2008nãoalcançavamasinstitui-
çõesnãobancáriasemsentidoes-
trito,comoosbancosdeinvesti-
mento,causadoresdegrandeses-
tragosnestacrise.
OsegundoencontrofoiodoCon-

selhodeEstabilidadeFinanceira,
formadoporautoridadesmonetá-
riasdetodososmembrosdoG-20.
Foramesboçadoscritériosdere-
muneraçãodeexecutivosdeacor-
docomospadrõesdesegurança
alcançadosporsuasinstituições.A
propostanãoincluiumtetogerale
nissodivergedafórmuladefendida
pelopresidentefrancês,Nicolas
Sarkozy.Masapontaumcaminho
claro,aovincularopagamentode
bônusaograudecapitalizaçãodas
instituiçõeseàqualidadedesua
gestãoderiscos.
Comesseesboço,oConselho

trocouodiscursomoralista,domi-
nantenasdiscussõessobreosbô-
nus,epôssobreamesaumasolu-
çãotécnica.Tambémnestecasoo
problemaprincipalépolítico,por-
queopresidenteBarackObama
temresistidoàideiadelimitesà
remuneraçãodosexecutivosfinan-

ceiros.Alémdisso,hádivergências
nosEstadosUnidosquantoàam-
pliaçãodepoderesdoFederalRe-
serve(Fed),obancocentral.OFun-
doMonetárioInternacional(FMI)
acabajustamentedeproporuma
ampliaçãodasfunçõesdosbancos
centrais:asautoridadesdeveriam
acompanharnãosóosindicadores
deinflação,mastambémossinais
debolhasnosmercadosdeativos.
Outropontodifíciléaamplitude

dasupervisãoedaregulação.Os
governosdaUniãoEuropeiasão
emgeralreceptivosàideiadepa-
drõessupranacionais,masédifícil
imaginarumsistemacomautorida-
deparadisciplinaros186países
sóciosdoFMI.Tem-sediscutido,
commaiorrealismo,aatribuição
dasfunçõesdemonitoramentoe
dealertaainstituiçõescomooFun-
do,oConselhodeEstabilidadeFi-
nanceiraeoBIS.Poderiamacom-
panhardepertoofuncionamento
dosmercados,desenvolverconsul-
tascomasautoridadesnacionaise
operarumsistemadeprontoalerta
(earlywarning).Essadiscussãose
desenvolveháalgunsanos.
OpresidenteLuizInácioLulada

Silvadeveráfazerbarulho,deno-
vo,sobreareformadasinstitui-
çõesmultilaterais.Adiscussãoé
velha,háumacordodeprincípio
sobrearedivisãodecotasedevo-
tosehouveavançosnosúltimos
anos.Aprimeiraredistribuição,
meiosimbólica,ocorreuem2006.
Forambeneficiadosalgunsdeten-
toresdecotasmuitodesatualiza-
dasemrelaçãoasuaseconomias,
incluídosMéxicoeChina.
Comousemrecomendaçãodo

G-20,oprocessoiráadiante.Mas,
emborapossareduzirodesequilí-
brioentreosmaisdesenvolvidose
osdemais,dificilmentepoderámu-
darumdadofundamental:osEsta-
dosUnidoscontinuarãocommais
de16%dosvotosecomopoderde
vetonasdecisõesdependentesde
pelomenos85%deapoio.Émuito
difícil imaginarumarenúnciaaes-
saposição.●
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 set. 2009, Economia & Negócios, online.




