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Com as inconsistências contá-
beis sanadas, o que sobrou ao
Panamericano foi um patrimô-
nio pífio e a desconfiança do
mercado. No entanto, o banco
garantiu R$ 17,5 bilhões em li-
nhas de crédito para ter recur-
sos suficientes para manter os
seus negócios em funciona-
mento. Os principais provedo-
res desse dinheiro serão os só-
cios controladores: a Caixa Eco-
nômica Federal e o BTG. “O
banco teve muitos resgates nos
fundos de direitos creditórios
(FIDCs) e de CDBs”, diz o ana-
lista da Lopes & Filho Consulto-
ria, João Augusto Salles.

Essas fontes de recursos co-
meçarão a ser utilizadas imedia-
tamente. O banco, após fazer to-
dos os ajustes no balanço, ficou
fora dos requerimentos exigidos
pelo Banco Central (BC). A auto-
ridade monetária exige que as
instituições financeiras tenham
um patrimônio de referência de,
no mínimo, 11% do total de seus
créditos. O do Panamericano es-
tava negativo em dezembro.

O patrimônio líquido era de
R$ 197 milhões em dezembro,
após os ajustes contábeis. Antes
da descoberta da fraude, era de
R$ 1,5 bilhão. Já o patrimônio
de referência, que leva em con-
ta, entre outros fatores, os ris-
cos de mercado e operacionais,
ficou negativo em dezembro em
R$ 888,755 milhões.

Para solucionar esse problema,
o banco contará com os R$ 1,3
bilhão do segundo empréstimo
do Fundo Garantidor de Crédito
(FGC) — que foi depositado no
banco no dia 31 de janeiro—,
mais R$ 700 milhões em cessões
de crédito realizadas no mês
passado e até R$ 3,5 bilhões com
a venda de carteiras ao FGC.
O empréstimo de R$ 1,3 bilhão
do FGC entrará como depósito
de acionista —de responsabili-
dade do Grupo Silvio Santos,

que após a descoberta do segun-
do rombo, em janeiro, vendeu
a participação para o BTG— e
o restante será contabilizado
como receitas, engordando o
caixa do banco. “Em fevereiro já
não teremos mais esse desen-
quadramento”, projeta o dire-
tor-superintendente do banco,
Celso Antunes da Costa.

No entanto, para o banco con-
tinuar funcionando, precisa cap-
tar recursos no mercado. Como
ainda persiste parte da descon-
fiança gerada pela fraude contábil
da instituição, descoberta em no-
vembro, terá que recorrer aos seus
controladores. A Caixa Econômi-
ca Federal irá emprestar R$ 10 bi-
lhões para o Panamericano.

A maior parte, R$ 8 bilhões,
ocorrerá com a compra de car-
teiras do Panamericano pelo
banco público. Os outros R$ 2
bilhões serão concedidos em
operações no mercado inter-
bancário. Esses recursos fun-
cionarão como uma espécie de
“cheque especial”. Ou seja, es-
tarão à disposição do Panameri-
cano e, à medida que os em-
préstimos forem quitados, o li-
mite voltará a ficar disponível.

Já o BTG entrará com ao me-
nos R$ 4 bilhões, mas da Costa
afirma que o acordo ainda não foi
assinado — o BC precisa aprovar
a venda da participação do Gru-
po Silvio Santos para o banco de
André Esteves. “Os sócios estão
colocando dinheiro adicional,
muito mais do que o necessário,
para sinalizar o mercado (da so-
lidez do Panamericano)”, avalia
Salles, da Lopes & Filho.

Com todos esses aportes bilio-
nários, o diretor superintendente
do Panamericano acredita que o
banco está ponto para voltar a
crescer. Segundo ele, em dezem-
bro, o volume de crédito conce-
dido foi o maior da história da
instituição, chegando a R$ 1 bi-
lhão, o que demonstraria, segun-
do ele, a força da equipe de ven-
das do banco. “Vejo um futuro
promissor para o banco”, diz. ■

Panamericano terá
crédito de R$ 17,5 bi
para se reerguer
Valor compreende limites disponibilizados pelos sócios Caixa
Econômica Federal e BTG, além do Fundo Garantidor de Crédito

MERCADOS

Bolsas europeias sobem
e renovam máxima em 27 meses
O índice de ações europeias renovou ontem maior nível de
fechamento em 29 meses, pela terceira sessão consecutiva.
Fortes resultados do banco francês Société Générale e da Heineken
conduziram o movimento. O índice FTSEurofirst 300, que reúne
as principais ações na Europa, fechou com alta de 0,6% em 1.187
pontos, na quarta sessão consecutiva de ganhos.

Hannelore Soerster/Bloomberg

● O índice de Basileia mostra a
capacidade de um banco emprestar.
Pelas regras do Banco Central, o
índice deve ser de 11%, no mínimo.

● Em linhas gerais, isso significa
que o patrimônio de referência
(PR) de uma instituição deve ser
equivalente a, no mínimo, 11% do
total de sua carteira de crédito.

● Como em dezembro o PR
do banco ficou negativo, o índice
de Basileia apurado também
foi negativo, em 5,74%.

BASILEIA NEGATIVA
■ FGC

R$3,5bi

Valor máximo de venda
de carteiras de crédito
que o Panamericano
poderá fazer para o FGC

■ CAIXA

R$10bilhões

Valor do empréstimo da
Caixa Econômica Federal
à instituição financeira

“Vamos conseguir
gerar novos ativos.
Podemos ceder
até R$ 8 bilhões
da nossa carteira
à Caixa e isso
garantirá os recursos
para continuarmos
operando

Celso Antunes da Costa



Quinta-feira, 17 de fevereiro, 2011 Brasil Econômico 35

CONTA CORRENTE

Fluxo cambial está positivo
em US$ 2,6 bilhões, segundo BC
O saldo da entrada e saída de dólares do país (fluxo cambial)
está positivo em US$ 2,6 bilhões em fevereiro, até o dia 11, segundo
divulgado ontem pelo Banco Central (BC). O fluxo comercial está
negativo em US$ 559 milhões, com importações de US$ 6,3 bilhões
e exportações de US$ 5,7 bilhões. Já o saldo de operações financeiras
ficou positivo em US$ 3,1 bilhões no período.

CÂMBIO

Dólar tem leve alta, mas
segue preso a níveis recentes
O dólar fechou com modesta apreciação frente ao real ontem, mas ainda
mantendo-se na recente faixa de oscilação vista nas últimas semanas,
com o mercado dividido entre as atuações do Banco Central e entradas
de recursos. A cotação subiu 0,12%, a R$ 1,672 na venda. De acordo com
Marcelo Oliveira, operador de câmbio da BGC Liquidez, houve alguma
demanda por dólares no meio da tarde, “mas nada muito acentuado”.

John Hughes/SXC

Fonte: banco       *Empréstimo feito ao acionista controlador, o Grupo Silvio Santos, 
que aportou os recursos no banco

AJUSTES, EM R$ BILHÕES ZERANDO A CONTA, EM R$ BILHÕES

Carteira de crédito inexistente

Operações de cessão de crédito 
liquidadas que não foram 
informadas  aos bancos que 
compraram as carteiras

Irregularidade na constituição de 
provisões para perdas

Erros em marcação a mercado

Outros ajustes

Total 

1,6

1,7

 
 
 
0,5

 
0,3

0,2

4,3

Empréstimo do FGC em 9 de 
novembro*

Direcionamento para a 
administradora de cartões

Empréstimo adicional do FGC 
em 31 de janeiro*

Crédito tributário ativado

Total

2,5 

-0,2 

1,3 

0,7

4,3

Além dos aportes do FGC, banco recorre a créditos tributários

ROMBO CHEGA A R$ 4,3 BI
■ BTG

R$4bilhões

Valor que o BTG se
comprometeu a aportar
no Panamericano após
assinatura do contrato

■ PANAMERICANO

R$142mi

Prejuizo líquido do
banco em dezembro
de 2010

Para não necessitar de mais
aportes no futuro, a nova admi-
nistração do Panamericano, que
entrou após a descoberta do
rombo, em novembro, decidiu
aprimorar a estrutura de custos
do banco. Segundo o diretor-
superintendente, Celso Antunes
da Costa, a gestão antiga manti-
nha uma estrutura de custo de
captação elevada, o que intensi-
ficou o rombo. “Fizemos uma
revisão dos contratos e das co-
missões”, explica o executivo.
Um dos pontos atacados foi a
comissão paga às corretoras que
traziam investidores para o
banco. Sem revelar os valores,
da Costa afirma que o gasto com
essas operações era elevado e
que isso foi renegociado.

As taxas pagas para atrair in-
vestidores também eram consi-
deradas acima da média do
mercado. No entanto, o execu-
tivo garante que as operações
feitas no passado não serão alte-
radas. “Isso não vamos renego-
ciar. Não faz sentido”, diz

Outra decisão do banco foi
adotar novos padrões de gover-
nança, com novos controles in-
ternos e revisão dos comitês e
auditorias internos. Além disso,
a gestão será mais descentrali-
zada. “Fizemos algo primordial,
que é a segregação das funções.
O acúmulo de funções permitiu
esse malabarismo todo”, diz.

O executivo afirma que eram
poucos os profissionais do banco
que tinham conhecimento da
fraude ou que agiram suposta-
mente de forma omissão. Dos dois
mil colaboradores do banco, esse
grupo estaria restrito a 40, sendo
que todos já foram afastados.

Para sanar todas as fraudes
contábeis, a nova administração
do banco fez um pente fino em
todas as operações. A Deloitte
fez um trabalho similar, che-
gando a um dado contábil simi-
lar ao do banco. A PwC foi con-
tratada para fazer também uma
avaliação. Só após todas essas
checagens o balanço foi divul-
gado. “Não tem no mercado
banco com informações mais
corretas e precisas. Pode ter
igual, mas não mais preciso.”

Como não foi possível detec-
tar quando a fraude começou, a
decisão do Panamericano foi
publicar um “balanço de aber-
tura”, referente a novembro, e a
partir daí começar a apurar
uma nova contabilidade. “O
banco renasceu. Os números
válidos são os que instituímos
no balanço de abertura”, diz.
No balanço de um único mês,
dezembro, o banco apurou um
prejuízo de R$ 142 milhões. ■

Um dos pontos
atacados pela
atual gestão foi
a comissão paga
às corretoras que
traziam investidores
para o banco

Banco revisa
custos para ficar
competitivo
Mas contratos antigos, como venda de CDBs,
serão mantidos com as mesmas taxas

Da Costa, diretor-superintendente do
Panamericano, garante que não há

possibilidade de o rombo contábil ser maior

Henrique Manreza

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 34-35.




