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Finanças

Bancos Vítimas da crise, 463 instituições quebraram
de 2008 para cá, mas só 17 funcionários estão presos

Banqueiro cumpre
pena por má gestão

SCOTT MCINTYRE/THE WALL STREET JOURNAL

Patrick Miller, de 58 anos, trabalhou com Williams no Orion Bank como vice-presidente sênior por 16 anos

Robin Sidel
The Wall Street Journal

Em agosto, quando Jerry Wil-
liams deu entrada em uma pri-
são federal nos Estados Unidos, o
governo americano registrou
uma pequena vitória na campa-
nha para colocar autores de cri-
mes ligados à crise financeira
atrás das grades.

Williams, 52 anos, comandou o
Orion Bank e a instituição que o
antecedeu por mais de 20 anos. Do
edifício de oito andares que abri-
gava a sede do banco em Naples,
na Flórida, o executivo tocava as
operações da instituição, que cres-
cia a passos largos. Durante o bo-
om imobiliário, os ativos do Orion
mais do que dobraram e seus exe-
cutivos circulavam pelo Estado no
jatinho da empresa, um Piaggio.

Em 2009, o Orion foi alvo de in-
tervenção pelas autoridades. Wil-
liams foi indiciado em 2011 pela
suposta autoria de 13 crimes, entre
eles a adulteração das contas do
banco para melhorar sua imagem.
Em fevereiro, declarou-se culpado
de três crimes e foi condenado a
seis anos de prisão.

“Ele cresceu demais, deu um
passo maior do que a perna”, dis-
se Vincent Borelli, um cliente do
Orion que trabalha na constru-
ção civil. Borelli ergueu uma
mansão de 850 metros quadra-
dos para Williams. Tomado por
um credor, o imóvel hoje está à
venda por US$ 3,5 milhões.

Nos EUA, 463 bancos quebra-
ram de 2008 para cá. São, em geral,
vítimas da crise econômica, da ina-
dimplência, da má gestão ou de
uma combinação das três coisas. Já
o número de executivos atrás das

grades por crimes cometidos nes-
sas instituições é bem menor: algo
como 17 pessoas, segundo dados
da Federal Deposit Insurance
Corp., empresa que administra o
fundo de garantia de depósitos
nos EUA. Nenhum executivo des-
ses é um nome conhecido.

A maioria dos executivos de
bancos que foram parar na pri-
são veio de pequenas instituições
que cresceram, cresceram e a cer-
ta altura desmoronaram. Assim
como Williams, foram pegos
ocultando créditos podres e
mentindo para autoridades.

Certos políticos e outras pes-
soas no país dizem que o número
de condenados é baixo demais.
Para eles, o Ministério Público
dos EUA não foi duro o bastante
com executivos que dirigiam ins-
tituições que quebraram. Segun-
do as autoridades, é difícil provar
que um executivo cometeu um
crime quando seus atos refletem,
em grande medida, falta de crité-
rio e excesso de otimismo — ou
seja, má gestão bancária.

“Os bancos [locais] e seus direto-
res e conselheiros foram presas fá-
ceis”, disse Thomas Buchanan, só-
cio-gerente do escritório de advo-
cacia Winston & Strawn LLP, que
defendeu Williams. Os atos de seu
cliente não teriam sido piores do
que a típica violação de regula-
mentos, “salvo pela pressão sobre
as autoridades para cortar cabeças
na comunidade bancária”.

As raízes do Orion estão em ou-
tro banco, o First National Bank of
Florida Keys, que Williams com-
prou em 1987 com outros investi-
dores. Em 2002, ele fundiu o banco
com outro para formar o Orion.

O novo banco cresceu a um rit-

mo estonteante, superando as
próprias projeções. A carteira de
empréstimos passou de
US$ 760,7 milhões em 2003 para
US$ 2 bilhões no fim de 2007.

Ex-funcionários contam que
quanto mais o Orion crescia, mais
exigente Williams ficava, e que a
sede do banco era conhecida como
“Torre do Terror”. Alguns disseram
ter sido humilhados por Williams,
levado cascudos do chefe na cabe-
ça e ter sido chamados por termos
pejorativos. Williams também
zombava dos empregados que es-
tavam acima do peso, disseram ex-
funcionários.

“Eu fui beneficiado pelo sucesso
do banco”, admitiu Patrick Miller,
que começou a trabalhar com Wil-
liams em 1993. Ele estima que o
fracasso do banco tenha custado a
ele US$ 3,4 milhões. Por meios dos
advogados, Williams negou ter
humilhado funcionários.

“O Jerry tem uma personalida-
de forte e era muito exigente com
o pessoal e com ele mesmo”, dis-
seram os advogados em um co-
municado. “Se algum funcioná-
rio se sentia humilhado, houve
muitas outras oportunidades de
emprego no setor bancário du-
rante todo esse tempo.”

O Orion chamou a atenção das
autoridades bancárias em 2007,
quando o mercado imobiliário da
Flórida já começava a fazer água.

Autoridades questionaram as
reservas de capital do banco, clas-
sificaram de ineficaz seu progra-
ma de avaliação de crédito e con-
cluíram que as decisões do conse-
lho “eram dominadas pelo presi-
dente executivo, que parecia ver o
conselho, acima de tudo, como
um empecilho”, disse um relató-

rio da Inspetoria Geral do Federal
Reserve, o banco central america-
no, após a quebra do Orion.

Os reguladores americanos
concluíram que o banco não esta-
va reconhecendo créditos proble-
máticos e que precisava aumentar
o colchão financeiro contra even-
tuais perdas na carteira de crédito.
Em 2008, autoridades federais e
estaduais interpuseram uma ação
coerciva formal contra o Orion. O
banco também foi instruído a pa-
rar de pagar dividendos.

Quando as autoridades disse-
ram que o Orion precisava de mais
capital para sobreviver, Williams
“adulterou livros e registros [...],
apresentou falsas declarações [fi-
nanceiras] ao Federal Reserve, clas-
sificou falsamente empréstimos
vencidos como em dia, determi-
nou a criação de documentos frau-
dulentos para alterar registros de
empréstimos e mentiu reiterada-
mente a autoridades estaduais e
federais”, acusou a promotoria.

Reguladores federais e esta-
duais voltaram à carga no início de
2009, dizendo que o banco não ti-
nha resolvido os problemas. A di-
retoria do Orion prometeu levan-
tar mais US$ 75 milhões.

No meio do ano, Williams avi-
sou que o Orion tinha consegui-
do US$ 25 milhões. Na época, as
autoridades bancárias não sa-
biam que, tirando US$ 3 milhões,
o banco financiara toda a injeção
de capital, segundo os autos.

Em 9 de novembro de 2009, o
Federal Reserve destituiu Williams
da presidência executiva, da supe-
rintendência e da presidência do
conselho do banco. Reguladores
fecharam o banco quatro dias de-
pois, vendendo todos os depósitos
e o grosso dos ativos ao Iberiabank
Corp., do Estado da Louisiana. A
quebra custou US$ 650 milhões ao
fundo de garantia de depósitos.

Williams culpa o excesso de zelo
das autoridades pelo colapso do
Orion — colapso que, segundo ele,

era “quase garantido” quando o
banco entrou na mira dos regula-
dores. O executivo tinha 24% da
instituição. No momento da que-
bra, era o maior acionista.

“Não precisávamos de um res-
gate. O que precisávamos era que
eles não tornassem as coisas ainda
mais difíceis em um momento que
já era complicado”, disse o ban-
queiro em uma entrevista por tele-
fone antes de se apresentar à pri-
são, em 10 de agosto. “Seu maior
erro, se é que houve, foi ter brigado
tanto para manter o banco de pé”,
acrescentou o advogado.

Williams cumpre a pena em
uma prisão de segurança mínima
em Montgomery, no Estado do
Alabama. Pediu para ser mandado
para lá, dizendo que seria o lugar
mais perto da família, que deixou
o município de Naples depois do
colapso do banco.

Leia na página B12 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Grêmio lançará dois fundos para financiar o futebol
Márcio Anaya
De São Paulo

A tabelinha futebol-mercado
de capitais, tida como imprová-
vel durante muito tempo, pro-
mete novos lances nos próximos
meses. Depois de a Polo Capital
anunciar um fundo de investi-
mento em direitos creditórios
(FIDC) com lastro nos pagamen-
tos pela transmissão dos jogos
do Campeonato Brasileiro, reu-
nindo um grupo de clubes, agora
é a vez de um lançamento exclu-
sivo: um FIDC só do Grêmio Foot-
Ball Porto Alegrense.

O CEO do clube gaúcho, Cris-
tiano Koehler, conta que o pro-
duto ainda está em fase de estru-
turação, mas a meta é registrá-lo
em breve na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e iniciar, ain-
da este ano, a captação de recur-
sos. A intenção é levantar cerca
de R$ 50 milhões. O portfólio, no
entanto, será apenas para “inves -
tidores qualificados”  — aqueles
com pelo menos R$ 300 mil em
aplicações financeiras — e terá
aporte mínimo de R$ 1 milhão.

Koehler diz que o Grêmio já
tem um passivo equacionado,
mas o FIDC, que também será las-
treado nos pagamentos feitos pe-
la Rede Globo para transmitir jo-
gos do Brasileirão, permitirá re-
duzir as despesas financeiras.
Atualmente, o clube arca com ju-
ros de mais de 2% ao mês em sua
dívida. Com a nova estrutura, o
custo deve cair para aproximada-

mente 1% ao mês, gerando uma
economia estimada em até R$ 3,2
milhões por ano. “Outra vanta-
gem será o alongamento do pra-
zo médio dos vencimentos, que
hoje é de seis meses, para cerca de
três anos”, afirma. “Isso dará uma
folga maior, permitindo reorga-
nizar os gastos operacionais.”

O executivo afirma que os de-
mais benefícios esperados são:
reduzir a dependência existente
hoje em relação aos bancos, evi-
tar uma maior alavancagem do
clube e melhorar a percepção de
risco dos credores.

Além do FIDC, o Grêmio pre-
para o lançamento de um fundo
de investimento em participa-
ções (FIP), cuja carteira será for-
mada por direitos econômicos
(passes) de jogadores de futebol.
O produto também será destina-
do a aplicadores “qualificados” e
exigirá investimento mínimo de
R$ 1 milhão. O objetivo, neste
caso, é captar entre R$ 30 mi-
lhões e R$ 40 milhões. Segundo
Koehler, o portfólio será regis-
trado ainda este ano na CVM,
mas a busca por recursos terá
início somente em 2013, deven-
do ser concluída em abril. A es-
truturação e gestão dos dois
fundos do Grêmio ficarão a car-
go da Quantitas.

Com a criação do FIP, diz Koeh-
ler, o intuito é trabalhar questões
como o aumento da capacidade
de investimento no futebol, a re-
dução do comprometimento das
receitas próprias e a atração de

parceiros de longo prazo, permi-
tindo um melhor planejamento.

O CEO do Grêmio destaca que,
hoje, o que existe são apenas ini-
ciativas isoladas de empresários
que adquirem direitos econômi-
cos de jogadores de futebol. Com
a estruturação de um FIP, a ideia é
expandir este universo de inves-

tidores, algo que também é per-
seguido por um grupo de altos
executivos que torcem pelo San-
tos Futebol Clube. Eles traba-
lham atualmente na montagem
de um FIP para captar recursos
que ajudariam o time da Vila a
manter ou reforçar seu elenco.

Tais produtos, por enquanto,

são inéditos no país. O grande
desafio na estruturação de um
FIP dessa natureza é justamente
alcançar um modelo de gover-
nança corporativa que agrade
tanto ao clube quanto aos aplica-
dores. A decisão de comprar,
manter, emprestar ou vender um
jogador, por exemplo, precisará

satisfazer os interesses futebolís-
ticos e, ao mesmo tempo, provar
ser a melhor escolha do ponto de
vista financeiro. É a busca por um
equilíbrio entre a emoção e a ra-
zão no mundo da bola.

Assim como na formação do
elenco de um time, os investidores
tendem a acompanhar de perto a
lista de jogadores que integrarão
os portfólios. Koehler não quis dar
detalhes, mas o Va l o r apurou que
haverá uma avaliação minuciosa
dos candidatos a compor a primei-
ra “b a s e” do fundo gremista.

Na estrutura da carteira do FIP
do Grêmio, os direitos econômi-
cos dos atletas serão alocados em
uma sociedade de propósito es-
pecífico (SPE) e, após isso, as
ações desta companhia passarão
a integrar o fundo. Os recursos
captados pelo fundo servirão pa-
ra capitalizar a SPE, que buscará
novos craques, dando continui-
dade ao processo. Os alvos serão
atletas jovens e, evidentemente,
com potencial para transações
futuras, gerando o lucro do ne-
gócio. O vínculo financeiro será
com o FIP, enquanto o clube con-
tinuará detento os direitos fede-
rativos dos jogadores, como de-
terminam as normas do futebol.

No Santos, pessoas familiariza-
das com o assunto afirmam que o
FIP do clube comprará uma parti-
cipação na companhia Terceira
Estrela Investimentos S/A (Teisa),
cujo principal trunfo na atualida-
de é uma fatia de 5% dos direitos
econômicos do craque Neymar.

NECO VARELLA/VALOR

O CEO gremista, Cristiano Koehler: fundo de recebíveis permitirá reduzir o custo financeiro do clube gaúcho

Ag e n d a I n d i c a d o re s

E-mail a g e n d a @ va l o r. c o m . b r

Basileia 3
O curso “O Caminho para Basi-

leia 3 - A próxima etapa do Acor-
do de Capitais”, promovido pela
Associação Brasileira de Bancos
(ABBC), vai contextualizar o
acordo de Basileia 3, seus princí-
pios e fundamentos básicos,
além de discutir os principais de-

safios, mudanças e impactos do
acordo do ponto de vista funcio-
nal e de negócios e discutir as no-
vas demandas de mercado

Data: 11 e 12 de dezembro
Horário: 9h às 18h
Local: Av. Paulista, 949, 6o an -

dar, São Paulo, SP
Informações: (11) 3288-1688

ou educacional@abbc.org.b

� Hoje

� Sai o PMC: Vendas no varejo
de outubro
� Itália e Grécia fazem leilão de
títulos
� No Reino Unido, saem os pre-
ços ao consumidor em outubro
� Quarta-feira
� Sai o IBC-Br

� Na zona do euro, sai a produ-
ção industrial de setembro
� Sai o IGP-10
� Nos Estados Unidos, saem os
preços ao produtor
� Quinta-feira
� Na Alemanha, sai o PIB preli-
minar do terceiro trimestre
Fontes: BC, FGV, IBGE, Tesouro e LCA
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 nov. 2012, Finanças, p. C16.




