
"Resolução sobre bancos da UE não sai na semana que vem" 
Filipe Pacheco  
 
Professor da INSEAD e Wharton acredita que líderes chegarão somente em Cannes. 
 

 
 

Não se pode esperar uma resolução clara quanto aos rumos do sistema bancário europeu a 
partir da reunião de líderes do continente deste final de semana, em Bruxelas, e nem na 
próxima quarta-feira, como prometido por autoridades locais. Sinais mais definidos deverão 
surgir somente durante a cúpula do G-20 em Cannes, e a França irá relutar até o último 
minuto a fazer uma recapitalização profunda de seus bancos - mas acabará cedendo às 
pressões alemã, americana e do Fundo Monetário Internacional (FMI). A opinião é do professor 
de finanças e sistema bancário da escola internacional de negócios internacionais INSEAD, 
Jean Dermine, que leciona também na Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Ele 
considera que os bancos brasileiros são saudáveis, mas a forte dependência do mercado 
interno pode resultar em turbulências caso o país passe por momentos ruins. "O Brasil me 
lembra a Espanha da década de 90." Dermine esteve em São Paulo para participar de um 
seminário promovido pela Associação Brasileira de Bancos em conjunto com a KPMG e a 
Ordem dos Economistas do Brasil. Leia os principais trechos da entrevista. 
 
Valor: O senhor acredita que a reunião de cúpula deste final de semana trará uma resolução 
clara sobre o que será feito para ajudar os bancos europeus? 
 
Jean Dermine : Não, não trará. A [chanceler alemã] Angela Merkel já deu sinais claros de que 
não adianta os mercados esperarem nada para agora. Uma decisão mais direta deve surgir 
com a reunião do G-20 que acontece em Cannes, na França, daqui a duas semanas, e em 
consonância com o aquecimento da disputa eleitoral interna no país. Vale lembrar que o 
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[presidente Nicola] Sarkozy está com sua popularidade em baixa por lá e, para ele, é 
interessante que seja feito um acordo eficaz e que ele tenha impacto político positivo. Para 
isso, ele terá de recuar e aceitar uma recapitalização dos bancos. 
 
Valor: Qual o tamanho da recapitalização dos bancos que o senhor acredita ser necessária? 
 
Dermine : O pensamento econômico americano, após a crise dos subprime em 2007, impôs 
que os bancos teriam que aumentar o seu capital para solucionar ou apaziguar o problema na 
época. Essa foi uma medida bem sucedida naquele momento. Agora há uma pressão na 
Europa para se fazer o mesmo, inclusive por parte do FMI, e uma forte relutância por parte 
dos bancos, particularmente dos franceses, porque os preços de suas ações devem sofrer um 
impacto direto. E essa medida em nada trará soluções para o real problema do continente, que 
é relativo às dívidas soberanas, especialmente da Espanha e da Itália, e a iminência de um 
calote por parte deles. Os bancos americanos e ingleses sempre tiveram uma relação com seus 
governos muito diferentes daquela dos europeus, e a situação europeia do momento é 
completamente diferente daquela americana. 
 
Valor: O jornal "Financial Times" noticiou que testes de estresse feitos pela autoridade 
bancária europeia (EBA, na sigla em inglês) indicaram necessidade de cerca de € 80 bilhões, 
bem abaixo do que o mercado esperava. Se vier algo perto desse valor, deve desapontar? 
 
Dermine : Esses números trabalham com uma hipótese de perspectiva positiva para Itália e 
Espanha, por isso são bem mais baixos. Mas ante um calote por parte da Grécia - que deve 
acontecer hora ou outra, seja ele de que tipo for-, esses países serão impactados. Aí esse valor 
não será suficiente. Portanto, a questão é: o que será feito para convencer o mundo de que a 
Espanha e a Itália não irão quebrar após o calote da Grécia, e assim evitar uma necessidade 
de mais injeção de dinheiro nas instituições? Eles podem fazer uma recapitalização agora, mas 
ao agir assim não fazem nada para amenizar a situação que surgirá depois. Estão postergando 
o problema. 
 
Valor: Como o senhor acredita que deve atuar o fundo de estabilidade financeira da região 
(EFSF) em relação aos bancos? 
 
Dermine : Não acho que o tamanho acordado para o fundo seja um problema. O grande 
debate que existe na Europa hoje é como o fundo deve agir: ou pela compra direta de dívida 
soberana ou dando garantia ao comprador do papel. Ainda assim, decisões desse tipo têm 
mais um caráter político. Ocorre que, se Itália e Espanha quebrarem, nenhum valor que o 
fundo possa a ter será suficiente. Para ser efetivo, os países problemáticos têm que cumprir 
com seus compromissos e, se isso não acontecer, é preciso saber como as entidades do 
continente, como a Comissão Europeia ou a União Europeia irão pressionar os países a 
economizar e cumprir com suas responsabilidades, impondo restrições de algum tipo, por 
exemplo. 
 
Valor: Os testes de estresse entre os bancos da região, cujos resultados saíram em julho, 
foram efetivos em avaliar os riscos? 
 
Dermine : Eu acho que os testes falharam porque preferiram não incluir no cálculo final a 
exposição às dívidas dos países problemáticos, especialmente da Espanha e Itália, porque na 
época os riscos ainda não eram tão fortes. Somente quando esse tipo de exposição foi aberta 
publicamente, ainda em julho, é que foi possível mensurar os riscos reais. 
 
Valor: E o senhor acredita que pode haver uma quebradeira entre bancos da região? 
 
Dermine : Acho que as chances reais de quebra são bastante pequenas, mas atingem 
principalmente os bancos da Itália e da Espanha, especialmente os de menor porte, que são 
fortemente dependentes das economias internas desses países. Não é o caso do Santander e 
do BBVA, por exemplo, que já têm grande parte de suas operações fora. 
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Valor: E os bancos brasileiros, podem sofrer com possíveis respingos da piora da situação 
europeia, especialmente os de pequeno e médio porte? 
 
Dermine : Os bancos brasileiros estão muito bem, e acredito que dificilmente serão afetados. 
O problema dos médios e pequenos por aqui é muito mais ligado a questões de liquidez. Os 
métodos de captação são majoritariamente de curto prazo, e o período de concessão de 
empréstimos que eles concedem são longos. É comum entre esses bancos métodos de 
captação com prazos de um ano, por exemplo, o que é uma característica única do Brasil - 
nunca vi isso fora daqui, talvez por causa de um histórico recente de forte inflação. O Banco 
Central, junto a entidades do setor, precisaria agir para acabar com produtos desse tipo, ou 
abrir o debate para que tipos de captação com prazos mais longos tenham incentivos fiscais. 
Outra característica do sistema bancário brasileiro, desta vez como um todo, é uma forte 
dependência do mercado interno, que por enquanto está muito bem, mas que talvez não 
continue assim para sempre. Faz com que eu me lembre da Espanha da década de 1990: em 
meio a um 'boom econômico', os bancos estavam ótimos. Quando tudo piorou, ficou bem 
quem se expandiu internacionalmente, como o Santander e o BBVA. Talvez esse seja um 
caminho natural para os brasileiros. 
 
Bancos sofrerão penalidades em troca de socorro 
Gerrit Wiesmannm  
 
Os bancos da União Europeia (UE) às voltas com problemas que recorrerem aos governos 
nacionais ou ao fundo de socorro financeiro de € 440 bilhões da região em busca de capital 
estarão sujeitos a penalidades pela ajuda governamental. As ações corretivas envolvem 
reestruturação compulsória ou - na pior das hipóteses - desativações organizadas. 
 
A posição da UE surgiu depois de várias semanas de intensas discussões entre autoridades 
europeias e bancos sobre se o plano de recapitalizações forçadas deveria ser isentado das 
regras normais de ajuda governamental. 
 
Os dirigentes europeus deverão se reunir neste fim de semana para aprovar um conjunto de 
medidas de salvamento ao sistema financeiro do continente, centrado num plano destinado a 
elevar os níveis de capitalização dos bancos. Os reguladores da Autoridade Bancária Europeia 
(EBA, na sigla em inglês) identificaram uma diferença de capital de cerca de € 80 bilhões para 
o caso de as carteiras dos bancos em bônus soberanos problemáticos da zona do euro serem 
remarcadas para níveis compatíveis com as avaliações de mercado. Os grupos seriam, então, 
obrigados a elevar seu índice de capitalização de nível 1 - de melhor qualidade e parâmetro 
fundamental de solidez - para 9%. 
 
Em diretrizes preliminares, a que o "Financial Times" teve acesso, para a operação do 
ampliado Fundo Europeu de Estabilização Financeira (EFSF, pelas iniciais em inglês), os 
governos da UE dizem que "a reestruturação/solução planejada das instituições financeiras" é 
"a condição sine qua non" para receber a ajuda. 
 
A cláusula - coerente com as normas de ajuda governamental da UE aplicadas ao longo da 
crise - deverá desestimular os bancos a procurar ajuda pública e incentivá-los, em vez disso, a 
encolher suas demonstrações de resultados. Essa medida, por sua vez, elevará o risco de um 
aperto de crédito, dizem os dirigentes das instituições financeiras. 
 
Os governos da UE pressionaram seus bancos, nas últimas semanas, a reforçarem suas 
reservas de capital e a aumentar a capacidade de resistência e recuperação do sistema 
financeiro para o caso de a Grécia ser obrigada a reestruturar seus bônus. 
 
As diretrizes, confidenciais, também delineiam os outros instrumentos recebidos pelo EFSF 
para administrar melhor a crise da dívida - comprar bônus soberanos em mercados primários e 
secundários, e conceder empréstimos preventivos aos países europeus. 
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Mas o documento nada diz sobre como aumentar o poder de fogo do EFSF para financiar essas 
linhas de crédito preventivas, que deverão operar por até dois anos e abarcar de 2% a 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do país em questão. 
 
Segundo o documento, repassado para circulação entre parlamentares alemães antes da 
reunião de cúpula da UE, os bancos deveriam buscar recursos nos mercados e junto aos 
governos nacionais antes de recorrer ao EFSF como instrumento "de última instância". 
 
Os bancos examinados como possíveis beneficiários de injeções de capital custeadas pelo EFSF 
terão de ser "sistemicamente relevantes ou [representar] uma ameaça à estabilidade 
financeira", enquanto o governo em questão e a Comissão Europeia formulariam um "plano de 
reestruturação". 
 
"Em geral, todo beneficiário estará sujeito a um plano de reestruturação proporcional à 
magnitude do respaldo financeiro recebido", dizem as diretrizes. Elas acrescentam que a 
norma pretende "limitar, ao máximo, uma distorção de ordem concorrencial". 
 
O custo de um empréstimo de recapitalização, que será repassado pelo fundo europeu aos 
bancos via governos nacionais, será "coerente" com o custo dos atuais empréstimos do EFSF à 
Irlanda e Portugal, por exemplo. O capital injetado terá de ser "da mais alta qualidade 
possível". 
 
Um governo pode se candidatar à intervenção da EFSF no mercado secundário de bônus se, 
por exemplo, os preços de seus títulos estiverem "insolitamente voláteis", se esses preços 
entrarem em queda livre ou se a precariedade de sua liquidez aumentar exageradamente a 
diferença entre os preços de compra e de venda dos ativos. 
 
As linhas de crédito preventivas serão oferecidas aos governos cujos bônus soberanos 
estiverem ameaçados por um ataque especulativo. São descritas como "uma linha de crédito 
destinada a superar choques temporários externos e evitar a instauração de crises". 
 
"É importante que os recursos disponíveis sejam de magnitude suficiente para dirimir dúvidas 
sobre a disposição, pelo país, de recursos suficientes para atender às suas necessidades 
financeiras, e para dar confiança ao mercado", diz o texto, sugerindo uma intervenção 
equivalente a 2% a 10% do PIB. 
 
O país habilitado a receber empréstimos obterá dinheiro por um período de ano, embora sua 
duração possa ser prorrogada por duas vezes, por seis meses de cada vez. Os países menos 
saudáveis do ponto de vista fiscal terão de acatar uma "vigilância ampliada" durante esse 
intervalo de tempo. 
 
Fundo europeu poderá comprar e emitir dívida 
Dow Jones Newswires 
 
Esboço de um texto apresentado para legisladores alemães nesta quinta-feira detalha como o 
Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (EFSF, na sigla em inglês) pode implementar os 
princípios básicos acordados pelos líderes europeus em julho. As diretrizes traçadas dão ao 
fundo a capacidade de comprar dívida soberana diretamente dos países, emitindo novos títulos 
ou no mercado aberto. 
 
No documento, ao qual a Dow Jones Newswires teve acesso, consta que as decisões sobre 
compra da dívida no mercado aberto devem exigir aprovação do grupo de trabalho do 
Eurogrupo e do Conselho do EFSF, implicando que as decisões podem ser tomadas 
rapidamente por representantes da União Europeia, e não por meio de um processo político 
complicado. Deve haver apenas informação pública limitada sobre a compra de títulos, com o 
volume das compras, estrutura e táticas definidas em segredo por uma subcomissão do grupo 
de trabalho do Eurogrupo. 
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Assim, o EFSF deve substituir o Banco Central Europeu (BCE) em seu papel de intervir nos 
mercados da dívida soberana, mas o escopo para ação do fundo deve ser mais restrito. O 
fundo de resgate, por exemplo, deve ter permissão somente para comprar bônus denominados 
em euros no mercado aberto que são emitidos pelo setor público. 
 
Quanto às compras de papéis diretamente de emissores, a ação do EFSF deve ficar restrita a 
países que já recebem ajuda ou crédito preventivo e ser limitada a 50% da oferta total. As 
compras de bônus soberanos nos mercados primários devem requerer aprovação prévia dos 
ministros das Finanças da Europa. 
 
O documento apresenta como o EFSF pode administrar seus ativos após os bônus comprados. 
Pode vender os papéis no mercado secundário, mantê-los até o vencimento ou revendê-los 
para o país que os emitiu. Uma quarta opção é permitir que o fundo empregue alavancagem 
limitada de seus ativos. Há a ideia de que o fundo use os bônus como garantias para elevar a 
liquidez em acordos de recompra com bancos comerciais. 
 
O esboço traz poucas referências à recapitalização dos bancos. Indica que os empréstimos 
para devem ser tratados como operações convencionais. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 out. 2011, Finanças, p. C10. 
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