
Bank of America e Citigroup
ocultaram dívidas de investidores

Grécia

UE anuncia plano para taxar bancos
Ideia é criar um fundo de emergência para socorrer instituições financeiras; medida precisa passar pela aprovação dos países-membros

E ngenheiros da com-
panhia telefônica
OTE cortaram a li-
nha telefônica da re-

sidência do primeiro-minis-
tro Georges Papandreou por
engano, ao tentarem desco-
nectar um cliente com paga-
mento atrasado. Segundo no-
ta da companhia, o número de
telefone do cliente endivida-
do só tinha um dígito diferen-
te do número da casa de Pa-
pandreou.

A Grécia está sofrendo sua
pior crise financeira em déca-
das, e muitas pessoas enfren-
tam dificuldades para pagar
as contas, com o governo cor-
tando salários e aumentando
impostos para tentar reduzir
a enorme dívida.

O presidente da empresa es-
creveu uma carta a Papan-
dreou para explicar o erro e
engenheiros foram imediata-
mente à casa do primeiro-mi-
nistro após serem informa-
dos do problema. Vinte por
cento da OTE pertence ao go-
verno da Grécia. / REUTERS
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Telefone de Papandreou é cortado
Por engano, companhia telefônica deixa primeiro-ministro sem telefone

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A União Europeia (UE) anun-
ciou ontem proposta de criar
uma nova taxa sobre bancos
para alimentar um fundo de
emergência. O dinheiro será
usado para ajudar instituições
financeiras ou mesmo promo-
ver uma falência ordenada. A
UE insiste que o fundo não po-
derá ser usado para resgatar
um banco já quebrado.

A medida é uma resposta euro-
peia ao fato de que a crise no se-
tor financeiro custou caro aos co-
fres públicos e que, depois de sal-
var instituições bancárias, mui-
tos países estão à beira de um
calote. A medida também é uma
resposta à população europeia,
que questiona o uso de recursos
públicos para salvar bancos.
Jean Claude Trichet, presidente
do Banco Central Europeu
(BCE), já deixou claro que os ci-
dadãos podem não aceitar um
novo uso de suas contribuições
para pagar por bancos falidos.

Representantes de bancos ad-
mitem que não há como escapar
de uma nova taxa. Mas alertam
que uma imposição mal adminis-
trada pode ser prejudicial. Parte
do setor privado ainda alerta que
a existência do fundo pode incen-
tivar executivos a lançarem
ações arriscadas no mercado, sa-
bendo que existe um mecanis-
mo para evitar sua falência.

De acordo com o comissário

de Mercados Internos da União
Europeia, Michel Barnier, esses
fundos dos bancos vão fazer par-
te de um sistema mais amplo,
com o objetivo de evitar crises
financeiras futuras. “Não é acei-
tável que os contribuintes de-
vam continuar a arcar com o cus-
to pesado do resgate do setor
bancário. Eles não devem ficar
na linha de frente.”

Seguro contra o caos. Na práti-
ca, o fundo será usado para socor-
rer bancos e evitar um caos no
sistema financeiro. A medida ain-
da permite que bancos sejam so-
corridos, mas com dinheiro dos
próprios bancos. A UE insiste
que o dinheiro não será usado pa-
ra evitar a quebra de um banco
em falência, mas sim para dar
uma ajuda momentânea, com a
compra de ações podres e garan-
tindo liquidez. O dinheiro ainda
será usado para administrar fa-
lências e garantir que a quebra
de um banco ocorra de forma “or-
denada”.

Para ser implementada, a me-
dida terá de ser aprovada pelos
27 países da UE. A Europa tam-
bém quer garantir que o tema es-
teja na agenda da cúpula do
G-20, no próximo mês. Já o Bra-
sil indicou que é contra a aplica-
ção generalizada da taxa para to-
dos os países.

A ideia da UE é de que cada
governo tenha o próprio fundo,
como já é o caso da Suécia. Esto-
colmo implementou uma taxa

de 0,03% sobre cada emprésti-
mo. O resultado, se aplicado em
toda a Europa, pode arrecadar
€15 bilhões por ano. Se a UE se-
guir o modelo proposto pelo pre-
sidente dos EUA, Barack Oba-
ma, de 0,15% de taxa, o fundo po-
de ter€ 50 bilhões por ano.

Já o Morgan Stanley calcula
que a taxa pode tirar entre 2% e
5% da renda dos bancos. Pela pro-
posta da UE, bancos não pode-
rão repassar os custos aos clien-
tes. No Reino Unido, o novo go-
verno admite falar de uma taxa,
mas quer usar o dinheiro para li-

dar com o déficit. Segundo a Co-
missão Europeia, a quantidade
de dinheiro paga por banco pode-
rá ser baseada nos lucros e bô-
nus das instituições.

A proposta da União Europeia
está entre uma série de medidas
que tentam tornar mais dura a

regulamentação para bancos.
Nos Estados Unidos, uma lei

aprovada no Senado, com a mais
abrangente reforma na regula-
mentação dos bancos america-
nos desde a década de 30, está
agora aguardando a aprovação
da Câmara dos Representantes.

WASHINGTON

O Bank of America (BofA) e o

Citigroup esconderam dos inves-
tidores bilhões em dívidas rela-
cionadas a empréstimos de cur-

to prazo, mas afirmaram não ter
feito isso intencionalmente. Em
documentos recentes, os dois
bancos revelaram que classifica-
ram erroneamente alguns acor-
dos de recompra de curto prazo,
ou “repos”, como vendas, quan-
do deveriam ser classificados co-

mo empréstimos tomados.
Um analista de um tribunal de

falências afirmou que o Lehman
Brothers, antes de entrar em co-
lapso em setembro de 2008, fa-
zia a mesma coisa para tornar o
balanço mais atraente. Os “re-
pos” são empréstimos de curto

prazo que permitem aos bancos
assumir riscos maiores em nego-
ciações.

Segundo o BofA, os “repos”
classificados como vendas nos
últimos três anos variavam de
US$ 573 milhões a US$ 10,7 bi-
lhões e “representavam substan-

cialmente menos de 1% dos ati-
vos totais” do banco. No caso do
Citigroup, as operações – de US$
5,7 bilhões até o fim de 2009 e de
até US$ 9,2 bilhões nos últimos
três anos – envolveram “número
muito limitado” das unidades
do banco. / DOW JONES NEWSWIRES
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