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O TSUNAMI FINANCEIRO GLOBAL:  1 

EFEITO DOMINÓ COMEÇA A DERRUBAR BANCOS EUROPEUS 2 

 3 
15/09/2007, Lisboa 22H00 4 

 5 
Pedro Varanda de Castro 6 

 7 

 8 

A semana que agora acaba veio provar que os “profetas da 9 

desgraça” estavam certos – a epidemia da “bolha imobiliária” 10 

americana vai transformar-se na pandemia de crédito e liquidez do 11 

sistema financeiro global. Após sintomas de stress em vários países, 12 

sinais de colapso deram à costa. Em Inglaterra. Clientes receosos 13 

correram para o banco e levantaram mil milhões de libras esterlinas. 14 

As fissuras entre os banqueiros centrais começam a aparecer. A 15 

aflição dos bancos privados para obterem empréstimos de urgência, 16 

às escondidas da opinião pública, também é evidente. Afinal de 17 

contas o que aconteceu?  18 

 19 

1.  SEXTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO  20 

 21 

Banco Northern Rock à beira do abismo 22 

 23 

Os serviços de homebanking e as agências do banco hipotecário britânico 24 

Northern Rock estiveram à beira da ruptura. Dezenas de milhar de clientes 25 

iniciaram a “corrida” para levantamento dos depósitos. A acção, receada por 26 

dezenas de analistas independentes, foi despoletada pelo anúncio de que o 27 

Banco de Inglaterra (BoE) concedera empréstimos de emergência ao 5.º 28 

banco hipotecário do país. O montante da operação de salvamento não foi 29 

divulgado. As acções do Northern Rock caíram 32 % até ao fecho da bolsa 30 

(Quadro I), desvalorizando o papel da empresa em £ 900 milhões (€ 1 301 31 

milhões), no espaço de apenas oito horas. O preço por acção, em centavos 32 

de libra tem vindo a cair significativamente desde Junho. A partir de ontem 33 

parece ter entrado em queda livre. 34 

  35 

Quadro I 36 

 37 

 38 

http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article2457009.ece
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Polícia resolve tensões entre funcionários e clientes 39 

 40 

O diário Guardian noticiou que a onda de pânico provocou levantamentos de 41 

mil milhões de libras esterlinas (€ 1 446 milhões). A polícia foi chamada a 42 

intervir numa agência bancária em Cheltenham, Gloucestershire. Um casal 43 

manteve a gerente barricada no seu gabinete após se ter recusado permitir-44 

lhes que levantassem as poupanças, no valor de um milhão de libras (€ 1 45 

446 mil). 46 

 47 

O chanceler do Tesouro (ministro das Finanças), Alistair Darling, citado pela 48 

BBC esclareceu que "o problema é que existe muito dinheiro no sistema 49 

mas, neste momento, eles [os bancos] não fazem empréstimos entre si".  50 

 51 

Enquanto desconfiam uns dos outros… 52 

 53 

Nas entrelinhas, Darling deixou perceber a dimensão e gravidade da 54 

situação. Por um lado, os bancos não têm confiança uns nos outros, pois 55 

não dispõem de mecanismos fiáveis para avaliação dos riscos próprios e 56 

alheios. Por outro, estão a guardar todo o dinheiro que conseguem pois, 57 

quase todos, estão demasiado expostos à onda de incumprimentos e não 58 

sabem de quanto vão precisar. Este é o principal sintoma da pandemia do 59 

crédito e da liquidez. Não se trata de falta de liquidez monetária mas antes 60 

do congelamento das transacções. Sem negócios, não há liquidez… 61 

 62 

A crise de confiança tem alguma razão de ser face à estratégia “fuga para a 63 

frente” encetada por alguns bancos. O Barclays e o Royal Bank of 64 

Scotland/RBS (um dos envolvidos na obscura falência da Enron) são casos 65 

paradigmáticos. Ambos estão envolvidos na luta pela compra do consórcio 66 

ABN AMRO. Curiosamente, o banco holandês está submerso em “eurodutos” 67 

[conduits/condutas] de derivativos (Quadro II) subjacentes a 68 

financiamentos de curto prazo (papel comercial). O ABN AMRO está exposto 69 

em quase 78 mil milhões de euros, o dobro dos candidatos a compradores. 70 

O CEO do Barclays, John Varley, já deu alguns sinais de que gostaria de 71 

abandonar o barco. No entanto, ao que parece, não está fácil… 72 

Quadro II 73 

SIV’s – Special  Investment  Vehicles 
Derivativos especializados em papel comercial 

 

http://business.guardian.co.uk/story/0,,2169169,00.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6994328.stm


 

 

MIGUEL REIS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (PORTUGAL)  

Rua Marquês de Fronteira, 76 - 5º, 1070-299 Lisboa - Portugal - Tel: (+351) 21 385 21 38 Fax: (+351) 21 386 36 63 - lisboa@lawrei.com 

Av. D. João IV, 1- R/c, 2070-299 Montijo - Portugal - Tel. (+351) 21 231 40 18 - Fax: (+351) 21 231 40 18 - montijo@lawrei.com  

MIGUEL REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS (BRASIL) 

Av. da Liberdade, 701 - 2º Cj 25 CEP 01503-001 São Paulo/SP  - Brasil – Tel/Fax: (+55 11) 3207-8083 / (+55 11) 3208-1546 -saopaulo@lawrei.com  

Av. Santos Dumont 2727, Sala 806 CEP 60150-161 - Fortaleza/CE - Brasil Tel/Fax: (+55 85) 3224-4956 - fortaleza@lawrei.com 

www.lawrei.com  

A lista dos  advogados está disponível no nosso site  - The lawyer’s list is available in our site 

3/5 

 74 

2. QUINTA-FEIRA, 13 de Setembro 75 

 76 

… Disfarçadamente, os bancos ingleses endividam-se no continente! 77 

 78 

O Financial Times Deutschland (FTD) revelou que “140 bancos europeus” 79 

entre os quais “alguns dos principais bancos britânicos” aproveitaram as 80 

facilidades oferecidas pelo Banco Central Europeu (BCE), em Frankfurt, com 81 

o leilão de 75 mil milhões de euros. Num artigo intitulado “Britânicos fintam 82 

embargo do Esterlino” o diário anglo-alemão esclareceu que o atalho 83 

consiste em “passar ao lado da política restritiva do Banco de Inglaterra 84 

abastecendo-se de dinheiro na zona Euro. Segundo informações obtidas pelo 85 

FTD, instituições como o Barclays empanturraram-se em grande estilo nos 86 

leilões do BCE.” Quatro bancos espanhóis, segundo a edição inglesa do FT, 87 

fizeram na quarta-feira um acordo de refinanciamento de emergência com o 88 

BCE, idêntico ao celebrado entre o BoE e o Northern Rock. Pelos vistos, a 89 

“bolha especulativa” espanhola, também já entrou em contagem 90 

decrescente. 91 

 92 

O jornal classifica de “explosivo” o artifício dos banqueiros ingleses. Desta 93 

forma, neutralizam a resistência do Bank of England, o qual, apesar de 94 

todas as pressões, se recusa a conceder créditos de longo prazo através de 95 

injecções de capital no sistema interbancário britânico. A mais alta taxa de 96 

juro contratada atingiu os 4,76%. Na Grã-Bretanha os juros a 90 dias são 97 

actualmente cobrados a 6,89%. Com este generoso spread os bancos 98 

abastecem-se mais vantajosamente com dólares para liquidarem os débitos 99 

no mercado norte-americano. 100 

 101 

BoE: Antes quebrar que torcer 102 

 103 

O Banco de Inglaterra, contrariamente ao BCE e à Reserva Federal (Fed) 104 

dos Estados Unidos, tem sido muito criticado e acusado de radicalismo e 105 

inflexibilidade. Segundo o FTD, o governador Mervyn King, apesar da 106 

contestação, é um irredutível defensor da “linha dura”. “ Ele está convencido 107 

– acrescenta o jornal – de que só desta forma será evitada uma nova bolha 108 

especulativa. Assim, acha que deve ser o sector financeiro, sozinho, a 109 

encontrar soluções para o problema. O pára-choques dos bancos é 110 

suficientemente robusto para aguentar o embate.” Sir Mervyn escreveu uma 111 

sugestiva carta (12/09) a uma comissão parlamentar para explanar a 112 

estratégia do BoE face à crise financeira. 113 

 114 

Os banqueiros centrais europeus e americanos dificilmente conseguem 115 

esconder o desconforto. Uma das suas aliadas tem sido a influente 116 

economista DeAnne Julius, antiga membro do conselho de administração do 117 

BoE e actual líder do poderoso think tank, Chatham House, com fortes 118 

ligações à aristocracia política e financeira britânica. “A posição do Banco de 119 

Inglaterra aumenta o risco de uma paralização do crédito” sustenta a 120 

senhora Julius. “Outros bancos centrais – sublinha – interpretam as políticas 121 

http://ftd.de/boersen_maerkte/marktberichte/:Briten%20Sterling%20Embargo/252859.html
http://ftd.de/boersen_maerkte/marktberichte/:Briten%20Sterling%20Embargo/252859.html
http://www.bankofengland.co.uk/publications/other/monetary/treasurycommittee/paper070912.pdf
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monetárias como medidas preventivas face a um colapso financeiro e não 122 

como uma operação para salvar especuladores irresponsáveis.” 123 

 124 

3. Quarta-feira, 12 de Setembro 125 

 126 

Negócios cancelados  127 

 128 

Os analistas da Thomson Financial publicaram dados sobre o desempenho 129 

das operações de alavancagem relacionadas com a fusão e aquisição de 130 

empresas (Leveraged buyout/LBO). Entre Maio e Agosto o afundanço foi de 131 

estarrecer. 132 

 133 

 134 

 135 

 136 

Falências em série 137 

 138 

O fundo “hedge” londrino Y2K Finance da Wharton Asset Management – que 139 

não era suposto estar envolvido no segmento hipotecário de alto risco 140 

(subprime) norte-americano – anunciou que perdeu ¼ dos activos em 141 

apenas um mês (Julho). A carteira incluía uma apreciável exposição 142 

indirecta, e maioritariamente avaliada como de baixo risco (notação AAA), 143 

através de títulos garantidos por activos (Asset Backed Securities/ABS’s). A 144 

Avendis, anunciou igualmente a falência do fundo “hedge” Enhanced Fixed 145 

Income, com sede nas Ilhas Caimão. Sortes idênticas tiveram os dois fundos 146 

“hedge” Jolly Roger Activist, propriedade da Pirate Capital. Desde Dezembro 147 

de 2006, os prejuízos acumulados consumiram 80% dos activos. A Moody’s 148 

Investors Service estimou a taxa de incumprimento das dívidas notadas com 149 

graus especulativos entre 2007 (1,4%) e 2008 (4%). Em 2009 subirá mais 150 

um pedaço (4,9%). As acções da Bear Stearns caíram 35% por cento desde 151 

Janeiro, na sequência do colapso de dois dos seus fundos “hedge” com 152 

investimentos falhados em derivativos subjacentes a créditos hipotecários 153 

de má qualidade. 154 

 155 

O actual Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Hank Paulson, advertiu 156 

que esta crise “vai durar muito mais tempo” do que as verificadas nas duas 157 

http://www.thomson.com/content/financial/brand_overviews/Thomson_Datafeeds
http://www.ft.com/cms/s/0/2d6602a8-60c9-11dc-8ec0-0000779fd2ac.html
http://www.hedgefunder.net/
http://www.hedgefunder.net/hedge-fund/index.html
http://www.financialnews-us.com/?page=uspressdigest&keywordsearch=Moody�s+Investors+Service
http://www.financialnews-us.com/?page=uspressdigest&keywordsearch=Moody�s+Investors+Service
http://www.financialnews-us.com/?page=uspressdigest&keywordsearch=Moody�s+Investors+Service
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&refer=home&sid=aKMAoWKGP5os
http://www.financialnews-us.com/index.cfm?page=uspressdigest&contentid=2348719814&uid=3707-1709-601517-774722
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últimas décadas. “A razão tem a ver com facto de hoje estarmos mais 158 

globalizados (…)   159 

 160 

4. Terça-feira, 11 de Setembro 161 

 162 

A contagem decrescente já começou 163 

 164 

Neste dia histórico, banqueiros e investidores estavam preocupados com a 165 

paralisia do mercado de papel comercial (ABCP -produtos derivados 166 

garantidos por activos). Então como agora, a questão centra-se na palavra 167 

confiança. O mercado está inundado de títulos para venda. Porém, o 168 

apetite pelo risco parece ter desaparecido do lado da procura. Entre 2002 e 169 

2007 este segmento cresceu exponencialmente de 400 mil milhões para 1,2 170 

milhões de milhões de dólares. Uma parte substancial destes instrumentos 171 

de dívida de curto prazo, de um dia para o outro, deixou de ter mercado. O 172 

que até aí era uma atraente, e aparentemente segura, fonte de juros 173 

transformou-se num cadáver. A contracção do crédito agravou a situação. 174 

Os bancos necessitam com urgência de se desfazerem destes activos para 175 

libertarem os balanços de prejuízos avassaladores.  176 

 177 

D é a chave: Desconto ou Dilúvio 178 

 179 

O tempo urge. Por serem de curto prazo estes títulos têm prazos de 180 

vencimento apertados. A esmagadora maioria escassos três meses. Outubro 181 

é o mês D. Para o bom e para o mau. A escolha está entre o Desconto e o 182 

Dilúvio. Em Março de 2004, o professor de economia Lawrence Kotlikoff 183 

(EUA) após reflectir sobre os calotes argentino e a hiperinflação, fez um 184 

aviso à maioria dos seus concidadãos:  185 

 186 

 

 187 

“In economics, the majority is always wrong.”  188 

John Kenneth Galbraith 189 

 190 


