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no prazo de três meses, ou seja 

FRASE  DA SEMANA 

“Os bancos agora podem estar a caminho de lucrar com o seu auto infligido 
infortúnio. Titãs financeiros como Citigroup Inc., Banc of America Corp. e o J.P. 
Morgan Chase & Co., que no próximo mês publicarão os resultados do terceiro 
trimestre, „optaram todos, no início do ano, por começarem a contabilizar os valores 
de mercado aos seus próprios passivos‟, segundo o serviço de pesquisa „Analyst's 
Accounting Observer‟. Isto que dizer que eles [os bancos] podem começar a registar 
lucros crescentes a partir da depreciação do valor das suas dívidas durante o aperto 
de crédito do verão. „Pode não ser de todo invulgar observar ganhos em dívidas 
emitidas a dispararem os lucros no terceiro trimestre‟, referiu o Analyst's Accounting 
Observer“. 

The Gold at Crunch's End 
How Banks May Benefit From Their Debt Values; 'The Gains Were Real' 

DAVID REILLY 
WSJ, 28 de Setembro, 2007; Pág. C1 
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01. Mercados são uma coutada privada? 

A forma como a maioria dos políticos, banqueiros e analistas têm reagido à crise 

global de crédito dá a ideia de que os mercados são um espaço privado, apenas 

acessível a iniciados das diversas confrarias do poder económico-financeiro-
mediático.  

Ao “grande povo investidor” – os pequenos accionistas – a porta é escancarada na 

queda e semicerrada na alta. Vale tudo. Usar informação errada, emitir opiniões 

enganadoras, espalhar boatos consoante as conveniências, iludir os “palermas” com 

promessas de “segurança” e “rendibilidades” falaciosas. Basta consultar o site da 

CMVM. Quem observa o mercado com alguma atenção surpreende-se com os 

poucos casos registados. Mesmo assim, é possível detectar algumas das referidas 
práticas. Mais curiosa, todavia, é a análise comparativa dos conteúdos da nossa  

 

 

http://online.wsj.com/article/SB119093341775741818.html
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imprensa especializada com os seus congéneres estrangeiros. Eis dois exemplos 
recentes. 

Jornal de Negócios (ontem) 

Banca europeia em alta com expectativa que o pior da crise já passou 
Jornal de Negócios, 03-10-2007, 11h04m 

A banca europeia parece ter ultrapassado a recente crise financeira. Os principais bancos 

europeus estão a negociar em terreno positivo pela terceira sessão consecutiva e a recuperar das 

perdas registadas desde o início da crise hipotecária dos Estados Unidos. 

Mercado de crédito hipotecário “problemático” pelo menos mais 18 meses 
Jornal de Negócios , 03-10-2007 11:45 

O presidente executivo do Credit Suisse estima que o mercado de crédito hipotecário continue 

"problemático" durante pelo menos mais 18 meses. Brady Dougan avançou, no entanto, que o 

banco que lidera permanece com uma forte posição de liquidez. 

 

 

Financial Times Deutschland (ontem) 

Deutsche Bank com lucros apesar de prejuízos multimilionários 
FTD.de, 12:57   

A crise hipotecária americana, no terceiro trimestre, custou 2,2 mil milhões/bilhões (mm/bi) de 

euros ao Deutsche Bank. As acções subiram de forma robusta, mas os analistas recusaram-se a 

dar sinais de que o pior já passou.  

Financial Times Deutschland (ontem) 

Estabilidade insegura 
FTD.de, 12:57   

A bolsa recebeu positivamente os resultados do Deutsche Bank apesar das perdas gigantescas. 

As acções subiram mais de 2%, para os 95,44 euros, e lideraram a lista dos vencedores do índice 

DAX. (…) ‘Importante, foi o facto de o banco manter as suas previsões para 2008. Isso é 

exactamente o que mercado quer ouvir’ disse o analista Heino Ruland, da FrankfurtFinanz. No 

entanto outros agentes bolsistas mantiveram-se cépticos. ‚Dá para acalmar, mas não há sinal 

verde‛, disse um operador. 

Não achamos que os estrangeiros sejam melhores que os portugueses. No caso 

vertente apenas pensamos que são mais rigorosos e cuidadosos. Fazem aquilo que 

qualquer jornalista que se preze, e que aprendeu o ofício há 30/40 anos, continua a 

praticar. Ouvir fontes contra, a favor e neutras. Depois, o leitor/ouvinte/ 
telespectador que ajuíze e decida. Estamos a referir-nos à redacção de notícias.  

Emitir opiniões já é diferente. Cada qual tem as suas e responde por elas, correndo 

o risco de ser avaliado pelos excessos. Optimismo e pessimismo são o sal e a 

pimenta dos mercados. “Bulls” e “bears” são os grandes animadores dos “shows”  

 

http://www.jornaldenegocios.pt/default.asp?Session=&CpContentId=303313
http://www.jornaldenegocios.pt/default.asp?Session=&CpContentId=303317
http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:Deutsche%20Bank%20Gewinn%20Milliardenabschreibungen/260880.html
http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:Deutsche%20Bank%20Gewinn%20Milliardenabschreibungen/260880.html
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da especulação e do investimento financeiro. Um “opinion maker” ganha 

credibilidade se as suas análises e opiniões forem sólidas, fiáveis e acertadas. 

Desacreditam-se aqueles que, sistematicamente, ignorarem os fundamentais das 
economias e das empresas.  

Navegar à bolina, acreditando piamente no que lhe transmitem outros interessados 

no jogo bolsista, é o passe garantido para a erosão da credibilidade de qualquer 

jornalista do sector. Bancos, agências de corretagem, gestores de fundos e 

administradores de empresas cotadas valorizam as suas mercadorias. Analistas 

responsáveis ouvem, investigam, analisam e opinam cuidadosamente. Todas as 

cautelas são poucas como se conclui na actual primeira fase (subprime) da crise de 

longo prazo que instalou nos mercados financeiros – sistémica, estrutural e de 

confiança no funcionamento dos mercados e nas práticas dos seus agentes.  

Grande parte da crise que neste momento vivemos deve ser assacada à ligeireza 

das agências de “rating” na análise do risco e à penumbra que recai sobre os 

mecanismos fiscalizadores dos seus interesses e respectivos conflitos. O problema 

não é novo. Neste final de 2007, ultrapassou os limites prognosticados por 
informadores privilegiados. 

02. Perspectivas de curto prazo 

Dito isto, refira-se que hoje, o Banco Central Europeu (BCE) deverá manter 

inalterada a taxa de juro de referência da Zona Euro inalterada nos 4,0%. Trata-se 

da estratégia “wait and see” pois, como temos vindo a sustentar nos relatórios 

anteriores, a generalidade dos bancos centrais desconhece a dimensão da 

pandemia que afecta os mercados da dívida à escala planetária. As altas taxas de 

juro do mercado (Euribor), a violenta apreciação do euro face ao dólar e o clima 

generalizado de incerteza sobre o quê e quanto está escondido nos balanços de 

quem, aconselham os banqueiros centrais europeus a manter o preço do dinheiro 

fixado em Junho (4%). As opiniões só divergem relativamente à possibilidade de o 
BCE voltar a mexer nos juros dentro de 3-4 meses.  

As pressões da banca comercial são enormes e até agora prevaleceram. O BCE, 

Banco de Inglaterra e a Fed americana já injectaram no sistema centenas de 

milhões em “cash” para, artificialmente, manterem níveis satisfatórios de liquidez 

no mercado. Porém, os problemas de fundo, como a desconfiança dos bancos uns 

nos outros, continuam a deprimir o mercado overnight – onde emprestam dinheiro 

de curtíssimo prazo uns aos outros para resolverem apertos de tesouraria. Todos 

sabem das desgraças próprias e, tentam precaver-se das alheias. 

Como informámos no primeiro relatório, as más notícias fizeram as manchetes dos 

grandes conglomerados mediáticos globais e, por cá, também. Como é costume, 

apropriadamente esterilizadas com uma avalanche de opiniões optimistas dos 

“expertos” nacionais. A revelação de que o grau de exposição do Fundo BPI Renda 

Trimestral, encerrado no dia 2, supera os mil milhões de dólares passou ao lado do 

mercado. Se por um lado dão uma pálida ideia do que ainda está para acontecer 

também revelam que “mãos invisíveis” estão hiperactivas, salvando alguns papéis 
da provável hecatombe… 

Grandes bancos ibéricos -  do Santander ao BBVA passando pela CECA, Millenium 

BCP, Espírito Santo, BPI, entre outros – transmitem mensagens tranquilizadoras 

http://www.nysscpa.org/cpajournal/2004/504/perspectives/nv6.htm
http://online.wsj.com/article/SB118913359075520354.html?mod=hps_us_whats_news
http://www.financialarmageddon.com/2007/09/its-ugly-down-t.html
http://www.lawrei.eu/MRA_Alliance/?p=347
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aos mercados. Os volumes de créditos tomados junto do BCE nos diversos leilões, 

em particular os realizados em Agosto e Setembro, prenunciam todavia uma 

realidade menos rosa. Por outro lado, conhecendo a cultura de comunicação dos 

bancos nacionais – ocultar tudo até não haver outra alternativa – é lícito estarmos 
prevenidos para notícias surpreendentes, adequadas ao modelo B&B, Bad & Big… 

Na edição de hoje do Diário Económico (DE) a opinião dos “expertos” começa 

porém a assumir contornos mais realistas. Mesmo assim são uma gota de água no 

oceano de “wishful thinking” que inunda os nossos media. “Os economistas ouvidos 

pelo Diário Económico são unânimes: no melhor dos cenários – em que a maioria 

prefere agora acreditar –, o da normalização gradual dos mercados, a subida dos 

juros é um facto consumado e será sentida em 2008. O dinheiro ficou e deve 

manter-se mais caro, mesmo que o Banco Central Europeu (BCE) não mexa nas 

taxas de juro durante muito tempo, como antecipam alguns especialistas.” (…) A 

correcção dos mercados financeiros ao longo das últimas semanas “pode ter sido 

exagerada, mas o mal está feito”, sublinha João Duque, professor de Finanças do 

Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). “O mundo mudou um bocadinho, 

quer queiramos quer não, mas os grandes riscos para as economias continuam em 

cima da mesa”, observa Cristina Casalinho, economista-chefe do BPI (…) Para o 

professor do ISEG, “é preciso ver que as notícias menos más, que indiciam o alívio 

dos mercados, dizem respeito às melhores empresas. Faltam todas as outras. 

Temos de esperar pelo final do ano para dizer se a crise acabou ou não”. 

 

O jornal refere a margem entre a Euribor a 90 dias e taxa do mercado interbancário 

que nunca ultrapassara os 0,5% “ontem ia já em 0,8%) concluindo que o “prémio 

de risco e de falta de confiança pára de subir.” No tocante à perspectivas para o 

trimestre que agora começou, embora admita como possível “o regresso dos 

investidores ao  mercado accionista” o DE não ilude a probabilidade de este 

movimento estar ameaçado “por uma deterioração nos indicadores 

macroeconómicos norte-americanos e por quedas inesperadas no lucro das 

empresas”. Sobre o mercado da dívida europeu adianta que “os analistas esperam 

uma queda das obrigações do tesouro alemão a dez anos – referência na Europa –, 

perante a manutenção dos juros por parte dos bancos centrais e os sinais de 

abrandamento económico nos Estados Unidos.” Relativamente à frente cambial 

considera que o “euro forte veio para ficar” até o final do ano colocando a 

valorização da divisa europeia no patamar dos “1,43 dólares, no final de 2007.” 

Neste particular, é até possível que aquele tecto seja ultrapassado no curto prazo. 

Porém, os fundamentais da economia europeia, os efeitos da excessiva liquidez nos 

circuitos interbancários desencadeada pelo tsunami hipotecário e a hemorragia da 

competitividade da zona euro pela sobrevalorização da moeda são factores que, a 

médio prazo, estimulam correcções para baixo da moeda europeia. Não 

relativamente ao dólar – que está numa longa fase depressiva – mas relativamente 

a outras divisas globais, como o iene por exemplo. 

 

 

03. França/Espanha: Bolhas imobiliárias 

ameaçam 

 
Perspectivas francesas:  
 

http://diarioeconomico.sapo.pt/edicion/diarioeconomico/edicion_impresa/destaque/pt/desarrollo/1042757.html
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Optimismo 
 

“Uma crise análoga à das hipotecas de alto risco americanas é possível em 

França? A resposta é negativa pelo menos por duas razões. Por um lado os 

bancos franceses são mais prudentes que os seus homólogos americanos em 

matéria de concessão de crédito. Por outro lado a legislação francesa antiusura 

protege os mutuários mais vulneráveis de uma política de preços 

potencialmente agressiva praticada por certas instituições menos escrupulosas”, 

afirma o autor do blogue económico francês blogzismo. 

 

Moderação 

 
“ „Caminhamos para um longo período de estagnação do mercado imobiliário 

que, a prazo, se tradizirá por uma quebra dos preços constantes em euros. O 

ajustamento far-se-á a longo prazo. Porém é indispensável pois o imobiliário 

está sobreavaliado em França‟, afirma Jean-Pierre Petit, director de pesquisa 

económica e estratégica no Exane-BNP-Paribas. Ele exclui à partida um colapso 

„salvo se houver um grande choque nas taxas de juro‟, reportou recentemente o 

periódico francês Libération.  

  

Pessimismo 
 

No mesmo artigo o jornal dava a conhecer opiniões mais radicais e negativas: 

“Outros economistas optam por uma evolução mais brutal. Marc Touati julga ser 

„inevitável uma quebra dos preços entre os 10-15%‟ dentro de dois anos. ‟Mas, 

uma vez iniciada não se sabe onde irá parar. Seja como for, o imobiliário deverá 

regressar à realidade económica. Em valor, o PIB cresceu apenas 30% em dez 

anos. O imobiliário cresceu quatro vezes mais‟, afirmou.  

O colapso imobiliário, ocorrido no início dos anos 90, traduziu-se por uma queda 

de 40% nos preços num período de cinco anos. Quaisquer que sejam os 

cenários projectados indicam que o mercado entrou num período charneira, 

indiciador de um novo ciclo”, escreveu o repórter. 

 

Num quadro de liquidez escassa, taxas de juro interbancárias stressadas, queda 

dos preços e um mercado tendencialmente recessivo e com o regresso aos 

velhos paradigmas de avaliação do risco financeiro a França vai conhecer um 

período de vacas magras no sector imobiliário. Os seus efeitos serão negativos 

a montante e a jusante. O nível do impacto dependerá do ritmo do 

reajustamento. Se os moderadamente optimistas estiverem certos, o “soft 

landing” absorverá de forma controlada as ondas de choque. Caso contrário 

será o processo de reavaliação de activos e passivos será mais doloroso. 

 

 

 

Contudo, em Maio passado, no meio do primeiro sinal evidente de que “algo estava 

podre” no mercado imobiliário estadunidense, Jean-Paul Six, economista-chefe do 

braço europeu da agência de rating Standard & Poor’s, citado pelo britânico The 

Telegraph, afirmou: “Em França, o mercado deu a volta, e é o prenúncio de um 

filme que vamos ver através da Europa durante este ano. (…) Penso que iremos 

http://legizmoblog.blogspot.com/2007/08/pourquoi-le-subprime-ne-peut-exister-en.html
http://www.liberation.fr/actualite/societe/277058.FR.php
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2007/03/28/cnfrance28.xml
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2007/03/28/cnfrance28.xml
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2007/03/28/cnfrance28.xml
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assistir à queda dos preços das habitações em França, nos próximos meses e isso 

irá alimentar os cabeçalhos dos media.”  

 

O Telegraph deu um pequeno vislumbre da bolha nos mercados europeus. 

“Espanha, Irlanda, Escandinávia, Holanda e Itália – bem como o Reino Unido – 

todos conheceram uma explosão do imobiliário, com muitos países leste europeus a 

seguirem a tendência. As grandes excepções têm sido a Alemanha e a Suiça onde 

os preços dos imóveis se têm mantido inalteráveis há uma década. Mais de 93% 

das hipotecas espanholas foram contraídas com taxas de juro flexíveis tornando o 

país vulnerável a um aperto de crédito na Europa.” 

       

 

Perspectivas espanholas: 
 

Em Espanha coexistem as mesmas sensibilidades identificadas no mercado gaulês. 

Porém, o sobreaquecimento do mercado imobiliário é mais evidente e problemático  

Nas últimas semanas avolumaram-se os sinais de que o rebentamento da bolha 

imobiliária espanhola está mais próxima do que nunca. 

 

O diário económico espanhol Expansión noticiou ontem que “as imobiliárias dançam 

ao som da valenciana Llanera informando: “A suspensão de pagamentos da 

empresa valenciana poderia ser a primeira de uma série de problemas em 

promotoras que surgiram no calor do boom imobiliário em Espanha. (…) Llanera 

abriu a caixa de Pandora. O sector teme [que o facto] seja apenas a ponta do 

iceberg de um conjunto de empresas de pequeno porte que se poderiam encontrar 

na mesma situação.” O jornal, sublinha que as grandes empresas, sectores 

específicos e certas zonas geográficas não serão atingidas.  

 

Dos dirigentes associativos a membros do governo, passando pelo governador do 

Banco de Espanha, todos desvalorizaram o colapso financeiro da Llanera. Porém, no 

já referido artigo do Telegraph, o director do Instituto de la Empresa, de Madrid, 

Manuel Romera afirmou em Março: “Estou ver uma crise hipotecária a aparecer no 

horizonte. Temos uma séria e problemática bolha imobiliária em Espanha mas toda 

a gente a nega. É pior do que nos Estados Unidos.”  

 

O Telegraph referiu que apesar da escalada dos preços, em Espanha “estão em 

construção mais habitações do que no conjunto da França, Alemanha e Itália. O 

banco central tem avisado repetidamente que o mercado está sobreaquecido, mas 

é incapaz de o impedir após a adesão da Espanha ao Euro e de ter perdido o 

controlo sobre a política monetária.” 

 

04. Megatendências Críticas   
 

 A evolução dos mercados cambiais e a acção dos bancos centrais 

da Rússia, China, Índia e Arábia Saudita face à depreciação do 

dólar; 

 O comportamento dos títulos da dívida norte-americana e de 

alguns países europeus; 

 A correlação de forças entre fundos privados e estatais de 

investimento e as respectivas implicações nos diversos 

segmentos dos mercados globais (dívida, câmbios, commodities 

etc.); 

http://www.expansion.com/edicion/exp/empresas/inmobiliario/es/desarrollo/1042323.html
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 Evolução dos preços de matérias-primas base das fileiras agro-

alimentar, agro-industrial, da energia e das indústrias 

extractivas;  

 Pressões do Congresso e do Senado dos EUA sobre a Casa Branca 

e o Fed para medidas agressivas de protecção às vítimas do 

colapso hipotecário «subprime». 

 

 

Aconselhamos vivamente os usuários dos sítios MRA Alliance e MRA 

Newsletter e links correlativos ou recomendados a consultarem 

diariamente os respectivos conteúdos. Actualidades e dados relevantes 

sobre as megatendências referidas serão publicados diariamente 

independentemente do próximo report (8/10/2007 às 08H00 GMT) 

 

 
Pedro Varanda de Castro 

Consultor 

MRA – Departamento de Data Mining 
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