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Economia
Tigre Celta, a bola da vez
Irlanda ainda não saiu da recessão e segue o
caminho da Grécia, que precisou ser socorrida

Reserva de mercado
Telebrás dá preferência a
equipamentos nacionais

Mundo real
Termina reunião do G-20,
mas guerra cambial continua

QUEM É

Leandro Modé
David Friedlander

O único pedido de Silvio San-
tos durante os 26 dias em que
negociou socorro financeiro pa-
ra o Panamericano foi a permis-
são para vender o SBT por últi-
mo. Em troca de R$ 2,5 bilhões
para o banco, o Fundo Garanti-
dor de Crédito (FGC) exigiu to-
do o patrimônio do apresenta-
dor como garantia – e compro-
misso de que as empresas se-
jam vendidas nos próximos
anos até a liquidação da dívida.

Silvio foi atendido e poderá
vender o SBT no último dos
dez anos que terá para devolver
o dinheiro. Gabriel Jorge Ferrei-
ra, presidente do conselho do
FGC, afirma que a operação de
resgate era a única saída para
Silvio, mas foi importante tam-
bém para o sistema financeiro.

A seguir, os principais tre-
chos da entrevista concedida
ao Estado, da qual participou
também o diretor executivo do
FGC, Antonio Carlos Bueno de
Camargo Silva.

● Como o sr. reagiu ao saber do
problema no Panamericano?
Fiquei sabendo pelo Antonio
Carlos Bueno, que tinha sido
procurado pelo controlador
(Silvio Santos). Tenho 50 anos
de mercado e já passei por vá-
rias situações. Reagi profissio-
nalmente.

● O sr. não chegou a perder sono
por causa disso?
Durmo pouco e o pouco que
durmo, durmo bem. Mas claro
que a gente fica pensando na
melhor forma de conduzir uma
operação dessas.

● Qual a perspectiva de receber
o dinheiro de volta?
A garantia é formada pelas em-
presas do Grupo Silvio Santos.
Os balanços dessas empresas
são auditados. É óbvio que não
foi feita uma avaliação econômi-
ca, que levaria tempo, mas o va-
lor consolidado das empresas é
em torno de R$ 2,7 bilhões. Por-

tanto, com margem em relação
ao que foi adiantado.

● Dá para confiar no balanço das
empresas do Silvio Santos de-
pois de tudo que aconteceu?
Acho que você tem de acreditar
nos balanços apresentados.
Não temos nenhuma razão pa-
ra deixar de acreditar que a ava-
liação das auditorias reflete a si-
tuação das empresas.

● O Banco Central culpou as audi-
torias por não terem detectado
as fraudes no Panamericano...
Não vi o BC dizer isso. Mas, pa-
ra saber se o auditor falhou ou
se houve omissão, é preciso um
trabalho de auditoria para en-
tender o que aconteceu.

● Houve falhas na auditoria...
Não tenho a menor condição
de dizer o que aconteceu. Esse
auditor especificamente tem re-
putação boa no mercado, já au-
ditou grandes empresas e tem
um desempenho normal.

● Qual foi a justificativa do BC
quando procurou o FGC para su-
gerir a operação?
A operação de empréstimo está
expressamente autorizada no
estatuto do FGC. Nunca tinha
sido aplicada porque não havia
surgido nenhum caso que a jus-
tificasse. É uma situação espe-
cial porque o acionista controla-
dor estava altamente descapita-
lizado e o BC disse: ‘Ou você ca-
pitaliza ou busque outra solu-
ção’. Por sugestão do BC, ele
procurou o fundo e veio expor
a situação em que se encontra-
va o Panamericano.

● Havia outra alternativa?
A alternativa que o Banco Cen-
tral usava antes seria a liquida-
ção. Decretar a liquidação você
sabe muito bem o que é: traria
um trauma para o mercado,
perda de confiabilidade no sis-
tema financeiro, a percepção
externa ruim... O Panamerica-
no não era uma instituição de
grande porte. Tinha um porte
importante, um porte médio.
Era uma instituição de visibili-
dade no mercado em que atua-
va. Então, seria altamente da-
noso para o sistema financei-
ro, para a economia brasileira,
se houvesse um incidente co-
mo a decretação da liquidação
ou de intervenção.

● Nos EUA, a quebra de um ban-
co relativamente pequeno desen-
cadeou a crise global. A liquida-
ção do Panamericano poderia de-
sencadear uma crise sistêmica?
Qualquer quebra de instituição
abala, ao menos num primeiro
momento, a estabilidade do sis-
tema. É sempre um fator de per-
turbação. A quebra de um ban-
co é diferente da quebra de
uma empresa convencional.

Quando quebra uma empresa
comercial ou uma indústria, os
fornecedores e os credores são
os únicos atingidos. Com uma
instituição financeira, toda a
economia sofre. Empresas que
tinham recursos depositados
podem ficar sem ter como hon-
rar seus compromissos. Isso po-
de provocar um efeito dominó.
Esse banco, se tivesse sido liqui-
dado, viraria uma grande inse-
gurança, afetando principal-
mente as instituições financei-
ras de pequeno e médio porte.

● Não necessariamente porque
tenham algum problema, mas
por causa da desconfiança?
Exatamente. Todo mundo ado-
taria atitudes conservadoras e
começaria a retirar recursos
dessas instituições, migrando
para maiores, como ocorreu em
outros momentos de crise. As
instituições pequenas e médias
têm um histórico de muita efi-
ciência. Ocuparam espaços im-
portantes no mercado. Por

exemplo, o crédito consignado,
que hoje é o grande produto de
crédito, foi iniciado pelos ban-
cos pequenos.

● O fundo vai ajudar o Grupo Sil-
vio Santos a vender os ativos?
Não. Como titular das garan-
tias, o fundo tem interesse em
que essa venda seja feita da for-
ma mais eficiente possível. Isso
significa obter um resultado na
realização bastante expressivo,
de forma a possibilitar o retor-
no do empréstimo feito. Acon-
selhamos o empresário (Silvio
Santos) a procurar empresas es-
pecializadas nesse tipo de negó-
cio. Vale frisar: não é só a insti-
tuição financeira que será vendi-
da. Todas as participações so-
cietárias entregues em garantia
deverão ser vendidas. O que há
– isso é um pedido dele – é que
o SBT será a última companhia
a ser vendida. Ficou muito cla-
ro que ele poderá iniciar o movi-
mento de venda (do SBT) no úl-
timo ano do prazo de dez anos.

● Como disse ao longo da sema-
na, o sr. acredita mesmo que o
banco será o primeiro desses
ativos a ser vendido?
Sem dúvida. O empresário (Sil-
vio) tem a clara percepção de
que o negócio financeiro re-
quer uma administração alta-
mente qualificada.

● Depois disso tudo, vai haver
comprador?
Não tenho dúvida. A instituição
estará muito saudável em tem-
po relativamente pequeno. O
FGC não vai procurar compra-
dores, mas já tivemos sonda-
gens de possíveis interessados
na aquisição. Pedimos que se di-
rigissem ao controlador.

● Por que a Caixa não compra de
uma vez o banco?
A Caixa não quer criar mais
uma instituição financeira públi-
ca. Tomou decisão estratégica
de comprar posição minoritária.

● Esses que sondaram já procu-
raram o controlador?
Não temos notícia ainda se es-
ses contatos foram mantidos.

● Foram daqui ou do exterior?
Foram daqui (do Brasil).

● Os srs. receberam a visita do
Silvio Santos por 15 dias segui-
dos. Como foi a negociação?
Eu o encontrei três vezes. É
uma pessoa elegante, sensível,
estava bastante impactado com
o ocorrido, mas em nenhum
momento mostrou vacilação
em entregar o patrimônio para
garantir o FGC. Quem acompa-
nhou isso de perto foi o Bueno.
Bueno: Em todas as visitas, ele
vinha sozinho. Apenas em uma
a esposa – Íris – o acompanhou.
Estava preocupada com a saúde
dele. Nem foi preciso, mas ela
esteve junto. Ele é uma pessoa
de fácil conversa. Desde o pri-
meiro dia conosco, demons-
trou preocupação muito grande
com os funcionários do banco,
que não poderiam perder seus
empregos, pois são chefes de fa-
mília. Os depositantes também
não poderiam ser prejudicados.
Diante dessa ótica é que desen-
volvemos a solução.
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Presidente do FGC, que
emprestou R$ 2,5 bi para
Silvio Santos cobrir
rombo do Panamericano,
conta detalhes do negócio

ROBERTO CASTRO/AE-23/9/2003

✽ É presidente do Conselho
de Administração do Fundo
Garantidor de Crédito (FGC),
entidade privada criada em
1995 com objetivo de garan-
tir um seguro aos clientes
bancários brasileiros. Foi
presidente da Federação
Brasileira de Bancos
(Febraban) e vice-presidente
do Conselho do Unibanco.

‘Liquidação do Panamericano teria
sido altamente danosa para a economia’

Preocupação. ‘(Silvio Santos) estava bastante impactado com o que tinha ocorrido’, diz Ferreira

Criticadas por omissão,
agências de rating se defendem
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Presidente do Conselho do Fundo Garantidor de Crédito (FGC)

7 8 9 10 11 12

Text Box
     

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 nov. 2010, Economia & Negócios, p. B1.

Text Box
   Imagem




