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“Está-se a cair no exagero no sentido inverso”. Há “excesso
de regulação sobre os bancos”, diz a presidente do
Carregosa
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Rafaela Burd Relvas

10 anos da queda do Lehman
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Se, em 2008, "os reguladores não estavam preparados para pressentir ou
prever a crise", hoje, caem no exagero para evitar uma nova crise. Quem o
defende é Maria Cândida Rocha e Silva, do Carregosa.

nde estava quando o Lehman Brothers faliu? A meio de um “caminho em
contraciclo” com o que era percorrido pelo banco norte-americano que

acabou por colapsar, Maria Cândida Rocha e Silva vivia dias de “entusiasmo”
quando a maior falência da história deu entrada na justiça norte-americana. A
fundadora e presidente do conselho de administração do Banco Carregosa acabara
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de receber, dois meses antes, a licença bancária que autorizou a passagem da antiga
casa de câmbios L. J. Carregosa a banco, mas o momento não deixava de ser pesado.
“No sistema �nanceiro, que se julgava até então inabalável, os comportamentos
mudaram e toda a gente passou a olhar o mundo com outros olhos”. A lição,
considera, poderá ter sido não só aprendida, como assimilada em demasia. Hoje,
acredita que há um “excesso de regulação”.

A dez anos de distância, a banqueira resume as aprendizagens de uma década numa
lição: “Não há gigantes que não tenham ou não possam ter pés de barro, com
impacto na segurança do sistema �nanceiro, que importa defender”.

Era esse ensinamento que, então, parece ter faltado a todos. “Os reguladores não
estavam preparados para pressentir ou prever a crise, deixando escapar a atuação
de um banco de investimentos — que não era bem isso — que se tinha dedicado a
outras áreas onde não atuava com a maior das lisuras, ou transparência, como agora
gostamos de dizer”.

O colapso do Lehman evidenciou a “necessidade de rever regras e procedimentos”,
mas, chegados aqui, Maria Cândida Rocha e Silva vê regras a mais. “Como muitas
vezes acontece, está-se a cair no exagero no sentido inverso, com excesso de
regulação, que coloca um peso excessivo sobre os bancos, muito em especial —
porventura inadvertidamente — sobre os mais pequenos”.

Maria Cândida Rocha Silva

“Os reguladores não estavam preparados para pressentir ou
prever a crise, deixando escapar a atuação de um banco de
investimentos — que não era bem isso — que se tinha
dedicado a outras áreas onde não atuava com a maior das
lisuras.

Presidente do Banco Carregosa


