
A decisão do Banco Central Eu-
ropeu (BCE) de promover em-
préstimo recorde de ¤ 489,191
bilhões a 523 bancos ao invés de
animar trouxe ainda mais caute-
la às bolsas mundiais ontem. Os
investidores ficaram preocupa-
dos com a grande participação
e com as necessidades de finan-
ciamento dessas instituições, le-
vantando dúvidas se elas usa-
riam o dinheiro para comprar dí-
vida periférica da região.

“Se a tentativa era animar o
mercado financeiro, saiu pela
culatra. A injeção de recursos
foi vista pelos especialistas co-
mo sinal de fragilidade do setor
bancário europeu”, afirma Pe-
dro Galdi, estrategista-chefe da
SLW Corretora.

Com os investidores avessos
ao risco, as bolsas no mundo
todo fecharam com sinal nega-
tivo ontem.

O valor anunciado supera os
€ 442,24 bilhões que o BCE con-
cedeu em junho de 2009, na pri-
meira operação de financiamen-
to a um ano. Além disso, a de-
manda pelos empréstimos do
BCE ficou bem acima dos ¤ 310
bilhões previstos por operado-
res consultados pela Reuters,
com alguns deles dizendo que is-
so destacou a pressão sob a qual
estão os bancos, tornando im-
provável que eles usem o dinhei-
ro para comprar mais da dívida
de risco da região.

Para analistas, por um lado a
notícia é positiva porque os ban-
cos poderiam utilizar o dinhei-
ro para a compra de dívida pú-
blica de seus países, o que alivia-
ria a crise que afeta muitos de-
les. Mas, por outro, as institui-
ções usarão o dinheiro para
reembolsar as próprias dívidas.
Mais de ¤ 600 bilhões de dívida
bancária vencem em 2012, sen-
do ¤ 230 bilhões no primeiro tri-
mestre, recordou o presidente
do BCE, Mario Draghi.

“Parece improvável que os
bancos salvem os (Estados) so-
beranos”, comenta Christian
Schulz, economista do banco
Berenberg.

“A taxa de tomada foi mais
alta do que o esperado e isso

não é bom se o setor bancário
exigir esse montante de finan-
ciamento”, diz o diretor de
vendas da Capital Spreads, An-
gus Campbell. “Isso levanta sé-
rias questões sobre a estabilida-
de do setor bancário”.

Na Europa, o índice FTSEuro-
first 300 da principais ações euro-
peias fechou em queda de 0,54%.
Em Londres, FTSE 100 caiu
0,55%. Em Frankfurt, o DAX bai-
xou 0,95%. Em Paris, o CAC-40
declinou 0,82% e, em Milão, o
FTSE/Mib recuou 0,97%.

As ações tecnológicas foram
as de maior declínio nas bolsas
europeias, com o índice do se-
tor STOXX Europe 600 Techno-
logy recuando 2,8% depois que
a norte-americana Oracle divul-
gou resultados aquém das ex-
pectativas.

Em Nova York, a bolsa eletrô-
nica Nasdaq registrou queda de
0,99%.Os outros dois índices
americanos também chegaram
a registrar perdas durante o pre-
gão, mas encerraram em alta: o
Dow Jones subiu 0,03% e o S&P
subiu 0,19%. No Brasil, o Iboves-
pa encerrou em baixa de 0,37%
aos 56.653 pontos.

“O mercado reagiu mal por-
que os bancos europeus já estão
comprados em dívidas euro-
peias”, afirma Leonardo Trevi-
san, professor de Economia da
Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM).

“Para os investidores a notí-
cia sinalizou que realmente o ce-
nário na Europa está muito
ruim. Este espírito de mau hu-
mor significa que muitos estão
precisando de dinheiro”, com-
pleta André Perfeito, economis-
ta da Gradual Investimentos.

Para Trevisan, da ESPM, o mer-
cado questionou o fato de o BCE
não conseguir dar dinheiro aos
bancos para comprar títulos de dí-
vida dos países da Zona do Euro,
o que significa que os juros destes
títulos não vão cair. “Ao contrá-
rio, vão subir”, afirma.

Para Campbell, “o proble-
ma é que há um risco impor-
tante com os bancos compran-
do dívida periférica da re-
gião.” “Se as economias da Es-
panha e da Itália não podem
crescer no ano que vem, de re-
pente os bancos europeus es-
tão em um buraco maior do
que estavam antes.”

Ibovespa
Na bolsa brasileira, além dos te-
mores com a crise de dívida na Zo-
na do Euro, o dia foi de realização
de lucros. “O índice está devol-
vendo parte dos ganhos da véspe-
ra”, afirma Perfeito. As ações de
maior peso tiveram comporta-
mentos opostos. O papel PN da
Vale subiu 0,08, a R$ 38,17, en-
quanto a da Petrobras recuou
0,81%, a R$ 21,92. ■ ComBloom-
berg e Reuters
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DESTAQUE CRISE NA ZONA DO EURO

Empréstimo de
¤ 500 bi do BCE
não anima bolsas

¤ 489,19 bi
Este foi o montante do
empréstimo oferecido pelo Banco
Central Europeu a 523 bancos
da Zona do Euro. Medida não
animou os mercados financeiros,
que viram com preocupação
a operação de liquidez.

“

RECORDE MAISQUEESPERADO

Ajuda a 523 instituições financeiras foi recebida pelo mercado
como um sinal de fragilidade do sistema bancário europeu

Se a tentativa era
animar o mercado
financeiro, saiu
pela culatra.
A injeção de quase
¤ 500 bilhões foi
vista como sinal de
fragilidade do setor
bancário europeu

Pedro Galdi
Estrategista-chefe da

SLW Corretora

¤ 300 bi
Essa era a projeção dos
especialistas da demanda dos
bancos, bem menor que o total
de financiamento oferecido
pelo BCE. Para eles, isso mostra
uma grande pressão sobre
essas instituições financeiras.

SEM ÂNIMO

Bolsas da Europa e do Brasil reagiram com pessimismo ao anúncio de empréstimo do Banco Central Europeu
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O Banco do Japão manteve a
política monetária inalterada
nesta quarta-feira, mas apre-
sentou uma avaliação mais fra-
ca sobre a economia em rela-
ção ao mês passado, com cres-
centes evidências de que os
problemas da crise de dívida
na Europa estão afetando o
crescimento global e a expecta-
tiva de recuperação do Japão.

A desaceleração nas exporta-
ções, a piora na confiança em-
presarial e modestos gastos com
capital estão desafiando a visão
do banco central de que a tercei-
ra maior economia do mundo
vai se recuperar no início do pró-
ximo ano.

Num sinal do prejuízo decor-
rente da desaceleração global, as
exportações japonesas caíram
em novembro no mais rápido rit-
mo anual em seis meses, com os

embarques à Ásia declinando de-
vido à fraca demanda por semi-
condutores e câmeras digitais.

O BoJ não ofereceu mais estí-
mulos monetários à economia,
confirmando expectativas, mas
cortou sua avaliação, dizendo
que a recuperação da atividade
econômica está paralisada pelo
efeito do menor crescimento no
mundo e pela força do iene.

O banco também revisou pa-

ra baixo o crescimento das ex-
portações e da produção, que
agora devem ficam estáveis, e
ofereceu uma perspectiva ligei-
ramente mais fraca, alertando
que a economia vai retomar a re-
cuperação apenas após um bre-
ve período de estagnação.

As ações chinesas medidas pe-
lo índice Shanghai Composite
caíram pelo sexto dia seguido
com a queda maior que o previs-
to dos investimentos diretos es-
trangeiros na segunda maior
economia do mundo. O índice
preliminar de atividade indus-
trial da China divulgado pelo
HSBC Holdings PLC ficou em
49, sinalizando contração pelo
segundo mês seguido.

“O principal risco para nossa
perspectiva vem da Europa e po-
tenciais consequências para o
crescimento global”, escreveu
Robert Buckland, estrategista-
chefe global do Citigroup Inc.
em Londres, em relatório. “Os
múltiplos baratos podem pro-
porcionar um contraponto às
notícias macro ruins”. ■

A crença do Banco Central Eu-
ropeu (BCE) de que sua nova in-
vestida para aliviar a crise na Zo-
na do Euro tenha sido um suces-
so para ajudar países em dificul-
dades pode não se confirmar.
Para economistas, há a possibili-
dade de que a maioria dos 523
bancos que pegaram empresta-
dos quase ¤ 500 bilhões tenham
outras pretensões.

De acordo com o que recor-
dou o próprio presidente do
BCE, Mario Draghi, ontem,
mais de ¤ 600 bilhões de dívi-
da bancária vencem em 2012,
sendo ¤ 230 bilhões no primei-
ro trimestre. Por isso, pode
ser que algumas instituições
usem os recursos para cobrir
seus próprios vencimentos, e
não desejam comprar ativos
de risco que poderiam custar-
lhes uma redução da nota de
classificação financeira, segun-
do Christian Schulz, do banco
Berenberg.

Com isso, parece pouco pro-
vável que a liquidez fornecida
pelo BCE ajude os países mais
fragilizados, como esperavam al-
guns líderes, como o presidente
francês Nicolas Sarkozy.

Contudo, segundo especialis-
tas, a liquidez dos bancos pode
ser lucrativamente revertida
em bônus dos países da região,
que alguns oferecem a taxas
muito interessantes.

A Espanha, por sua vez, con-
seguiu na terça-feira emitir
mais bônus que o previsto a três
e seis meses por ¤ 5,64 bilhões
com uma taxa que recuou forte-
mente. As taxas a 10 anos da Es-
panha, que recuaram ontem
abaixo dos 5% pela primeira
vez desde outubro, se situavam
a 5,097% (contra 5,030%).

“Os empréstimos a três
anos de hoje são o equivalente
a quase uma vez e meia o pro-
grama de emissão de bônus da
Espanha e da Itália em 2012”,
diz Martin Van Vlie, economis-
ta do ING. “Contudo, não sabe-
mos se este dinheiro será utili-
zado principalmente para com-
prar dívida periférica, uma
vez que esses títulos seriam
contabilizados nos balanços

por seu baixo valor de merca-
do”, completa.

Os bancos italianos e espa-
nhois compraram nestes últi-
mos dias obrigações soberanas
para colocá-las como garantias
na operação de ontem segundo
os economistas. Ao final de con-
tas, a operação a três anos “não
vai salvar a Zona do Euro”, afir-
ma Jonathan Loynes, da Capi-
tal Economics.

Empréstimo
Esta foi a primeira vez que o
BCE realiza uma operação simi-
lar. Ao todo, foram empresta-
dos ¤ 489 bilhões. O montante
da operação era ilimitado, o que
significa que os bancos pode-
riam pedir e obter tanto dinhei-
ro quando desejassem, com a
condição de que apresentassem
garantias suficientes.

“Com uma ajuda tão genero-
sa, o risco de quebra das institui-
ções financeiras por problemas
de liquidez deve ser reduzido”,
disse Christian Schulz, do ban-
co Berenberg. ■ AFP

Christian Schulz, do banco
Berenberg, observa que

com uma ajuda tão generosa do
BCE, o risco de quebra dos
bancos por problemas de
liquidez deve ser reduzido.

●

Banco do Japão mais pessimista

➤

Ralph Orlowski/Reuters

Bancos
podem usar
recursos em
causa própria

Projeção do banco central
sobre a recuperação da
economia japonesa esbarra na
desaceleração das exportações
e piora da confiança empresarial

Como ¤ 600 bilhões de dívida
bancária vencem em 2012,
pode ser que instituições usem
dinheiro do BCE para cobrir
seus vencimentos em vez de
ajudar países em crise

“

LEIA MAIS

A recuperação da
atividade econômica
está paralisada
pelo efeito do menor
crescimento
no mundo e pela
força do iene

Não sabemos se
este dinheiro será
usado principalmente
para comprar dívida
periférica, uma
vez que esses títulos
seriam contabilizados
nos balanços
por seu baixo valor
de mercado

Martin Van Vlie
Economista do ING

Draghi, presidentedoBCE,
recordaque¤600bilhões

dedívidadosbancos
vencemem2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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