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• WASHINGTON. Em 15 de se-
tembro de 2008, o anúncio da
falência do Lehman Brothers,
então um dos maiores bancos
de investimentos de Wall Stre-
et, marcou o ápice da crise
financeira global. O único
grande banco a não receber
socorro do governo ameri-
cano na época, o Lehman,
hoje em processo de liqui-
dação, tenta vender o que
resta e pagar seus credores.

— Para os que foram à
falência, como o Lehman Brothers, acabou.
Mas os demais bancos e instituições finan-
ceiras sobreviveram, se capitalizaram e vol-
taram a ser lucrativos. Há uma deficiência na
capacidade de empréstimo, mas, fora isso,
estão indo bem — disse Mark Zandi, eco-
nomista-chefe da Moody's Economy.com.

Segundo ele, as cerca de 850 instituições
atualmente na chamada Lista de Problemas
— sob risco de falência — da Corporação
Federal de Garantia dos Depósitos (FDIC, na
sigla em inglês, agência federal americana
para o setor), são bancos de pequeno porte:

— A estrutura do mercado financeiro foi
recuperada, está mais estável. Nos próximos
seis ou nove meses a situação ainda será
desconfortável, reflexo da crise da dívida
européia, mas nessa mesma época no ano que
vem o clima já deverá estar bem melhor.

Outro gigante atingido pela crise, a American
International Group (AIG), que chegou a ser a
maior empresa seguradora dos EUA, ficou pelo
meio do caminho. No total, a AIG recebeu US$
182 bilhões de ajuda do Tesouro americano.
Hoje, controlada em grande parte pelo go-
verno, a seguradora procura vender partes de
seus negócios em seu processo de reestru-
turação. Para analistas, ela não conseguirá ser
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mais que uma sombra do passado.
A General Motors (GM), maior montadora

do mundo de 1931 até 2008, quando foi
superada pela Toyota, conseguiu se sair me-
lhor. Com a ajuda do governo, a GM saiu da
concordata e, no mês passado, anunciou lucro
de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre, seu
melhor resultado desde 2004.

— A GM hoje está mais forte e mais bem
administrada, o que é positivo. Mas muitos
acionistas perderam dinheiro, muitos traba-
lhadores perderam seus empregos — avaliou
Lynn Turner, ex-diretor da Securities and Ex-
change Commission (SEC, que regula o mercado
americano), hoje diretor da consultoria LECG.

Ele lembra que dois bancos em dificuldades
na crise, Bear Stearns e Merrill Lynch, foram
assimilados, respectivamente, por JPMorgan e
Bank of America, e que as corporações fi-
nanceiras recuperaram parte do vigor:

— Ainda temos grandes instituições no
globo: o Deutsche Bank, na Alemanha, o HSBC,
na China e Grã-Bretanha; o Citigroup, o JP-
Morgan Chase e o Bank of America, nos EUA; e
mais bancos na Espanha. Integram o grupo too
big to fail (grande demais para quebrar). A
questão é saber o que farão as autoridades se
eles voltarem a ter problemas.
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