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Na Europa, a questão agora é
fazer reformas estruturais, di-
minuir os gastos públicos e dis-
cutir a união de políticas fiscais
entre os países-membros da
União Europeia. Dentro desse
cenário de tomada de respon-
sabilidades, também é impor-
tante fazer outros tipos de re-
forma, como a do setor finan-
ceiro, avalia Marco Chirullo,
conselheiro para assuntos co-
merciais da Delegação da União
Europeia no Brasil.

“Depois do G-20 no ano pas-
sado, voltou-se a discutir a re-
gulação dos hedge funds”, co-
menta Chirullo. Segundo ele, o
texto da regulamentação transi-
ta no Parlamento. “E depois tal-
vez uma regulamentação tam-
bém seja aplicada sobre as
agências de rating”, completa.
Para o conselheiro, é necessário
que nenhum ativo ou ator atue
sem controles e critérios.

Crise soberana
Diferentemente da crise de
2008, causada pelo setor finan-
ceiro, a atual crise é de dívida
soberana dos países do Velho
Continente. Mas ela pode se tor-
nar uma crise bancária, caso as
nações não tenham capacidade
de honrar suas dívidas, dívidas
essas a que as instituições finan-
ceiras estão bastante expostas.

Nesta semana, foi divulgado
um relatório do Royal Bank of
Scotland, no qual se avalia que
bancos europeus e seguradoras
têm uma exposição de € 2 tri-
lhões em papéis da dívida pú-
blica e privada (de empresas)
dos países endividados da Euro-
pa. O volume equivale a 22% do
PIB (Produto Interno Bruto) da
Zona do Euro.

Reforma
financeira
é vital para
a Europa
Avaliação é do conselheiro da delegação
da Comissão Europeia no Brasil

Atual crise pode
se tornar bancária,
caso os países
da região não
consigam honrar
suas dívidas

BANCARIZAÇÃO

Total de contas correntes e poupança
cresce 19% em 2009, diz Febraban
O total de contas correntes e de poupança no Brasil chegou a 134 milhões
em 2009, expansão de 19%, segundo dados que foram divulgados
ontem pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). No ano passado,
foram feitas 47,6 bilhões de transações nos bancos. Os terminais de
autoatendimento responderam por um terço dessas operações. Outra
participação relevante tiveram as transações pela internet, com 20%.

CRISE

Geithner e Schaeuble sinalizam
cooperação sobre reforma financeira
O secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, afirmou ontem,
depois da reunião que teve com o ministro de Finanças da Alemanha,
Wolfgang Schaeuble, que existe um interesse comum na criação de
uma abordagem global para a reestruturação do sistema financeiro.
Schaeuble reforçou a opinião de Geithner e disse que a Europa e os EUA
precisam trabalhar mais proximamente no ajuste da regulação financeira.
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Segundo Fernando Dall’Acqua,
professor do Departamento de
Planejamento e Análise Econô-
mica Aplicada à Administração
da Fundação Getulio Vargas
(FGV) e ex-secretário da Fazen-
da do Estado de São Paulo, os
acordos que o Banco Central
Europeu (BCE) fechou até agora
para compra de títulos sobera-
nos dão conta de um volume de
pouco mais de € 20 bilhões.
“Isso dá a dimensão que pode
atingir uma crise bancária, pois
a exposição das instituições é
muito grande em relação à ca-

pacidade do Banco Central Eu-
ropeu”, diz Dall’Acqua. Ele ob-
serva que o BCE anunciou a
compra de títulos soberanos
para diminuir o risco de outra
crise bancária, mas não ficou
claro como será o funcionamen-
to desse fundo e quando poderá
ser usado. “Não ficaram claros
os detalhes dessa operação”,
diz. Para ele, a aquisição desses
títulos é complicada, pois se es-
tará fazendo uma “monetização
do déficit”. Se para enxugar a li-
quidez, que gera inflação, o go-
verno aumentar o juro, isso vai

causar um aumento do déficit
dos países.

“A monetização tem impacto
direto sobre os custos financei-
ros dos países devedores”, aler-
ta o professor. Para ele, a crise
tem mais a ver com as diferen-
ças fiscais e competitivas entre
os países da Zona do Euro do
que as suas dívidas.

Chirullo e Dall’Acqua parti-
ciparam ontem do evento “Bra-
sil e UE: Repercussões da Crise
Fiscal em Países da Zona do Eu-
ro”, organizado pela Escola de
Direito da GV. ■

■ PERIGO

€ 2 trilhões

Bancos e seguradoras
europeus têm exposição de

■ PESO

22%
Volume, em relação
ao PIB, atinge

Evandro Monteiro

Marco Chirullo: deve haver
regulamentação de hedge funds

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 42.
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