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● O pacote de ajuda aos países
europeus em dificuldade serve
como uma ferramenta “mais for-
te” para enfrentar a crise, embo-
ra falte a definição sobre deta-
lhes do plano aprovado pela
União Europeia. A avaliação foi
feita ontem pelo ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, que elo-
giou a possibilidade de o Fundo
Europeu de Estabilidade Financei-
ra ultrapassar US$ 1 trilhão. “A
dívida grega foi reduzida em
50%, mas ainda não está claro se
os bancos privados de lá (da Eu-
ropa) vão aceitar a proposta” dis-
se Mantega. “Mas o fundo euro-

peu reforçado com possibilidade
de dar garantias é boa novidade.”

Para o ministro, a maior preo-
cupação é sobre haver tempo
hábil para a implementação das
medidas. “Não sei se o Banco
Central Europeu vai ter margem
de manobra para enfrentar difi-
culdades.”

O secretário-geral da Organiza-
ção para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), An-
gel Gurría, avaliou o pacote euro-
peu como “uma solução de curto
prazo”, mas classificou a aprova-
ção do plano como positiva por-
que endereçou os três proble-
mas do bloco atualmente: a dívi-
da da Grécia, a necessidade de
conter o problema de dívida sobe-
rana, e a capitalização do siste-
ma financeiro. / EDUARDO

RODRIGUES E RENATA VERÍSSIMO

Artigo

Bancos mais tranquilos com acordo. Itália ainda preocupa

NOVA YORK

O provável envolvimento da Chi-
na no plano de ajuda financeira à
zona do euro dependerá de a Eu-
ropa satisfazer determinadas
condições, disseram dois asses-
sores seniores do governo chi-
nês ao jornal Financial Times.

A China vai primeiro olhar no
que consistiriam as contribui-

ções de outros países, disseram
Li Daokui, membro acadêmico
do comitê de política monetária
do banco central chinês, e Yu
Yongding, ex-membro do mes-
mo comitê, segundo o jornal.
Além disso, Pequim deve exigir
garantias de segurança a seus in-
vestimentos, acrescentaram.

Li disse ainda que a China po-
de também pedir que a Europa

pare de criticar a política de câm-
bio do governo chinês.

O presidente francês, Nicolas
Sarkozy, afirmou ontem que a
ajuda da China não é necessária
para salvar o euro, mas renovou
o pedido de integração do país
asiático aos mercados mundiais,
dizendo ser “essencial” que o
yuan participe do sistema global
de câmbio. “Se os chineses, que

controlam 60% das reservas
mundiais de câmbio, decidem
comprar euro em vez de dólar,
por que deveríamos nos recu-
sar?”, questionou Sarkozy. “Nos-
sa independência não será colo-
cada em risco.”

O Fundo Europeu de Estabili-
dade Financeira (Feef) anun-
ciou mais cedo que seu executi-
vo-chefe, Klaus Regling, viajaria

hoje a Pequim para discutir co-
mo a China poderá contribuir.

Para o presidente da Comis-
são Europeia, José Manuel Du-
rão Barroso, a possível contribui-
ção da China para o fundo de res-
gate é uma consequência lógica
dos benefícios colossais que o
país asiático recebeu da globali-
zação. “É coerente que países
com superávits maiores façam
uma contribuição para a estabili-
dade financeira global porque
eles estão se beneficiando”, de-
clarou Barroso em entrevista à

TV France 24. Barroso rejeitou,
no entanto, que a Europa esteja
recorrendo a outros países por-
que não pode suprir as próprias
necessidades. “Nós não estamos
implorando a ninguém por di-
nheiro.”

Ontem, o presidente francês
conversou brevemente por tele-
fone com o colega chinês, Hu Jin-
tao, para informá-lo sobre o pa-
cote de resgate da zona do euro
fechado de madrugada em Bru-
xelas. / COLABOROU CLAUDIA

TREVISAN

O s bancos europeus podem
recuperar parte da con-
fiança com um plano que
os convenceria a se arma-

rem para um declínio acentuado no
valor da dívida grega. A recapitaliza-
ção obrigatória foi um dos principais
feitos da reunião de cúpula entre líde-
res europeus que avançou madruga-
da adentro na quinta-feira em Bruxe-
las. Mas ela não será suficiente para
acabar com as dúvidas em relação à
capacidade dos bancos de arcar com
suas dívidas nem de restaurar seu
acesso aos mercados monetários in-
ternacionais, disseram os analistas.

O grande problema é que a Itália,
com sua política disfuncional e quase
€ 2 trilhões (cerca de US$ 2,8 tri-
lhões) em dívidas, suplantou a Gré-
cia como maior ameaça aos bancos
europeus e maior fonte de ansiedade

entre os investidores. Se a Itália enfren-
tasse dificuldades no pagamento dos en-
cargos da dívida, não haveria capital
fresco suficiente para proteger o siste-
ma bancário europeu. “Tudo depende
da Itália”, disse Lüder Gerken, diretor
do Centro de Políticas Europeias em
Freiburg, Alemanha. “Se a Itália falir,
uma recapitalização não vai nos salvar.”
“A Itália precisa promover reformas fun-
damentais”, acrescentou ele. Caso con-
trário, “o euro não vai sobreviver”.

Como a maior parte das medidas que
partiram da reunião em Bruxelas, o pla-
no para reforçar os bancos foi visto co-
mo algo positivo, mas insuficiente.

As medidas começam a tratar da fragi-
lidade do sistema bancário europeu, um
dos elementos centrais da crise. Os ban-
cos do velho continente costumam
manter reservas inferiores a seus equi-
valentes americanos, algo que faz deles
menos estáveis quando se torna neces-
sário absorver perdas provenientes dos
investimentos em obrigações do gover-
no e outros ativos problemáticos.

Como resultado, muitos bancos euro-
peus foram isolados dos recursos dos
mercados monetários americanos e de
outros emprestadores atacadistas, pas-
sando a depender de recursos emergen-
ciais do Banco Central Europeu. O pla-
no de recapitalização levaria 70 bancos
europeus a arrecadar cerca de€ 106 bi-
lhões até meados de 2012, de acordo
com a Autoridade Bancária Europeia,
que vai supervisionar a operação. Será
exigido deles que mantenham reservas

equivalentes a 9% do dinheiro investido
em ativos arriscados. E os bancos terão
também de reconhecer as perdas do
mercado nos títulos do governo.

Os bancos também receberão garan-
tias do governo, que se comprometeria
a ajudá-los a emitir obrigações de perío-
dos mais longos. Analistas disseram
que as garantias eram um dos aspectos
mais positivos do plano, por dar aos ban-
cos uma fonte de recursos mais estável.

Os bancos podem ampliar suas reser-
vas ao manterem seu lucro em caixa, em
lugar de distribuí-lo entre os acionistas,
ou ao venderem ativos para reduzir sua
exposição geral ao risco. Como último
recurso, podem se voltar aos governos
ou ao fundo de resgate da zona do euro.
Mas a maioria fará de tudo para evitar o
envolvimento do governo e as restri-
ções à remuneração dos executivos que
resultariam desta intervenção.

As perdas potenciais com a dívida gre-
ga são agora mais fáceis de calcular. Co-
mo parte de um acordo com represen-
tantes dos bancos e seguradoras, os in-
vestidores vão aceitar um corte de 50%
no valor nominal das obrigações gregas.
Os detalhes ainda não foram esclareci-
dos, mas pareceu que os credores gre-
gos receberiam algum tipo de garantia
para protegê-los de perdas adicionais.

Christian Noyer, diretor do banco
central francês, disse que os bancos do
seu país e de outras partes da Europa
podem suportar a perda de 50% sem
maiores problemas, ao menos na maio-
ria dos casos. Alguns já contavam com a

perda. Ele disse que, embora alguns ban-
cos na Grécia tenham de arrecadar mais
capital, os bancos gregos que perten-
cem ao Société Générale e ao Crédit
Agricole não estão entre eles.

Como o plano de alívio do endivida-
mento deve ser voluntário, ele não leva-
ria ao pagamento dos prêmios do segu-
ro, conhecidos como swaps de garan-
tias contra calotes (CDS), contratados
por investidores para protegê-los de
perdas com a dívida grega.

Sob certos aspectos, tais swaps se tor-
naram fonte de temores mais expressi-
va que a própria dívida. Três anos de-
pois que a AIG precisou de um resgate
pago com US$ 182 bilhões em dinheiro
do contribuinte americano por causa de
seguros emitidos para valores mobiliá-
rios lastreados em hipotecas, o merca-
do dos CDS continua nebuloso. Há pou-
cas informações sobre quais empresas
teriam garantido a dívida grega, e o ris-
co de que certos bancos e outras entida-
des tenham ficado muito expostos.

A Associação Internacional de Swaps
e Derivativos, árbitra oficial que deter-
mina se um evento de crédito ocorreu
ou não, disse na quinta-feira que o pla-
no de alívio da dívida grega dificilmente
levaria ao pagamento dos prêmios ga-
rantidos por seguro.

Ainda assim, boa parte da incerte-
za que prejudicou os bancos euro-
peus continua. As dimensões da reca-
pitalização bancária estão no extre-
mo inferior das expectativas, o que
leva alguns a se perguntarem se elas
serão grandes o bastante. Os bancos
franceses terão de captar cerca de€9
bilhões, e os alemães, cerca de € 5
bilhões. Os bancos gregos vão preci-
sar de mais – cerca de€ 30 bilhões –,
seguidos pelos da Espanha e da Itália.

Enquanto isso, alguns bancos se
queixam de que as somas são altas
demais, exigindo que correspondam
a padrões regulatórios que só entra-
riam em vigor no fim da década. Eles
se queixam de que não terão escolha,
a não ser limitar a concessão de em-
préstimos e vender ativos a preços
baixos para conseguir atender aos cri-
térios de capitalização.

“Eles querem para daqui a seis me-
ses aquilo que os bancos teriam de
conseguir até 2019, e tudo isso num
momento em que os mercados de ca-
pitais estão fechados”, disse Herbert
Stepic, diretor executivo do Raiffei-
sen Bank International, de Viena.

Ainda perdura uma profunda in-
quietude entre os investidores e ana-
listas. “A exposição dos bancos aos
ativos gregos não é grande a ponto de
criar um risco sistêmico”, disse Ste-
phane Deo, chefe de pesquisa econô-
mica europeia a serviço do UBS. “O
problema está na possibilidade de
um pânico no mercado.”

Ajuda da China terá contrapartidas, diz ‘FT’

Recapitalização obrigatória
dos bancos ainda não é
suficiente para acabar com
as dívidas do mercado, que
teme a situação da Itália

VINCENT KESSLER/REUTERS

UE enviará missão
ao Brasil para pedir
ajuda no resgate
Objetivo é ampliar o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira
com recursos de países emergentes; visita começa pela China

Mantega vê pacote
como ‘ferramenta’
contra a crise

Ajuda.Barroso, da Comissão Europeia, vai buscar contribuição de países que tenham superávit

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A Europa prepara missão ao
Brasil para convencer o gover-
no e potenciais investidores a
fazer parte do resgate da zona
do euro. Ontem, a União Euro-
peia chegou a um acordo so-
bre o pacote cujo objetivo é
blindar a Europa da crise, per-
doar 50% da dívida grega e exi-
gir recapitalização de bancos.

Para conseguir isso, terá de en-
contrar US$ 1,4 trilhão para abas-
tecer o que vem sendo chamado
de “braço armado” da política de
resgate da UE. A peregrinação co-
meçou ontem pela China.

O Fundo Europeu de Estabili-
dade Financeira (Feef) confir-
mou que “a viagem ao Brasil está
sendo considerada”, disse Chris-
tof Roche, porta-voz da entida-
de, com sede em Luxemburgo.
Não há ainda data para a missão.
Em Bruxelas, diplomatas euro-
peus confirmaram que a meta é
uma visita antes do fim do ano. A
operação será liderada pelo dire-
tor do fundo, Klaus Regling.

Um dos três pilares do acordo
de ontem é ampliar o Feef dos
atuais€440 bilhões para mais de
€ 1 trilhão. Falta definir como
captar esses recursos. Uma das
opções é criar um organismo
que, sob gerência do FMI, sairá
ao mercado em busca de recur-
sos. José Manuel Barroso, presi-
dente da Comissão Europeia, es-
pera que “países com grandes su-
perávits em suas contas” contri-
buam. Segundo ele, vão ajudar a

estabilizar a economia mundial.
O Feef já fornece € 17,7 bi-

lhões para a Irlanda,€26 bilhões
para Portugal e fez duas emis-
sões ao mercado. O governo ja-
ponês comprou quase um quin-
to dos bônus emitidos. Para o se-
gundo pacote para a Grécia, de€
130 bilhões, o Feef poderá ser
chamado a oferecer € 70 bi-
lhões. O fundamental é cons-
truir uma parede para evitar que
a crise chegue a Itália e Espanha.

Na viagem da presidente Dil-
ma Rousseff à Europa há duas se-
manas, o mecanismo foi apresen-
tado à delegação brasileira, mas

nenhum comentário foi feito.
Hoje, Regling estará na China,

a grande esperança dos euro-
peus. Ontem, poucas horas após
fechar o acordo, o presidente
francês Nicolas Sarkozy telefo-
nou para o presidente Hu Jintao
na esperança de conseguir seu
apoio ao fundo de resgate.

Sarkozy ainda vai usar a reu-
nião do G-20 que ele preside na
semana que vem em Cannes pa-
ra promover o Feef. Na prática, a
forma encontrada seria a de for-
talecer o FMI que, então, coloca-
ria seu peso no resgate europeu.

Hu indicou esperar que as me-

didas ajudem a estabilizar os
mercados e concordou em “coo-
perar para garantir que a reunião
do G-20 possa dar contribuição
decisiva para garantir o cresci-

mento e estabilidade global”.
Ontem, Pequim saudou o novo
acordo, indicando que daria
“confiança aos mercados”.

Condições. O primeiro-minis-
tro chinês, Wen Jiabao, também
já havia indicado a disposição de
Pequim em ajudar. A China, po-
rém, teme que o investimento
acabe sendo arriscado. O país he-
sita em aplicar recursos num pla-
no que nem mesmo os europeus
parecem acreditar.

Segundo a agência oficial Xi-
nhua, cabe à UE garantir a segu-
rança dos investimentos chine-

ses. Há um mês, Wen alertou
que, apesar de Pequim estar
pronta para ajudar, a Europa te-
ria de colocar sua casa em ordem
primeiro.

Outro que indicou que pode
ajudar é o Japão, por onde o exe-
cutivo passará nos próximos
dias, mas vai esperar até novem-
bro para tomar decisão. Ontem,
o ministro de Finanças, Jun Azu-
mi, considerou o acordo euro-
peu um “grande passo”. Já a Aus-
trália alertou que, apesar de ser
apropriado buscar recursos do
FMI, os europeus deveriam usar
primeiro o próprio capital.

● Apoio

CHRISTOF ROCHE
PORTA-VOZ DO FEEF
“A viagem ao Brasil está
sendo considerada. É uma
rodada normal de debates
com compradores
de obrigações do Feef.”

Boa parte da incerteza
que prejudicou os bancos
europeus continua

●✽
JACK
EWING
THE NEW YORK TIMES
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2011, Economia & Negócios, p. B4.




