
Fundos de hedge, a filipeta de Wall Street 
 
Com a recessão em maré montante, não se esperava que o período de 
transição entre a eleição e a posse do presidente eleito dos EUA, Barack 
Obama, fosse tranqüilo. A sua influência é notória, mas, em vez de funcionar 
para apressar as decisões, parece funcionar ao contrário. Ou seja, adia o que 
precisa ser feito, como no caso da ajuda à indústria automobilística, rejeitada 
pelo Congresso em fim de mandato. Com a ampla maioria que as eleições de 
novembro deram aos democratas, a ajuda às montadoras pode ainda sair, mas 
a Chrysler não aguentou esperar a posse de Obama em 20 de janeiro.  
 
Restabelecer a confiança, que já era difícil, tornou-se ainda mais problemático 
com o escândalo dos fundos de Bernard Madoff, o homem que deu um cano 
piramidal de US$ 50 bilhões, que, por artes e graças da globalização, atingiu 
gente grossa de diversos países, o Brasil inclusive.  
 
O escândalo tem sido comparado ao "esquema Ponzi", lembrando-se de 
Charles (Carlo) Ponzi, o italiano que, na década de 1920, montou uma 
fantástica corrente da felicidade a partir de cupons postais internacionais. Mas 
o golpe de Ponzi, muito parecido com a brasileira filipeta dos anos 1950, 
causou um prejuízo de US$ 10 milhões em valores da época, o que equivaleria 
hoje a US$ 100 milhões. É uma ninharia perto das perdas de bilhões dos 
fundos de hedge geridos por Madoff.  
 
Ante o que classificou com a demonstração flagrante da falência do sistema 
regulatório americano, Obama agiu rapidamente indicando Mary Schapiro, que 
dirige a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), uma ONG, para 
chefiar a Securities & Exchange Commission (SEC). Ela vai substituir 
Christopher Cox, cuja demissão já tinha sido pedida pelo senador John McCain 
quando a crise financeira se agravou em setembro. Na época, comentou-se 
que o presidente não podia demitir Cox, que tinha mandato de cinco anos. 
Felizmente para Obama, Cox, cujo mandato terminaria em junho de 2009, já 
disse que se aposenta em janeiro.  
 
Isso mostra, mais uma vez, que a concessão de mandatos fixos a integrantes 
de agências reguladoras - uma idéia recorrente no Brasil, especialmente com 
relação à diretoria do Banco Central (BC) - funciona até certo ponto. Quando as 
coisas se complicam e as pressões políticas se avolumam, sempre se encontra 
um jeito de remover o detentor de um mandato não eletivo e o Banco Central 
da República Argentina, cuja diretoria tem mandato fixo, fornece ótimos 
exemplos disso.  
 
O que parece absurdo é que os fundos de Madoff, que empregavam dezenas 
de pessoas, pudessem funcionar por anos a fio sem que a SEC ou qualquer 
outra agência reguladora americana determinasse uma investigação para valer. 
Como declarou uma investidora que aplicava nesses fundos, ela recebia 
regularmente extratos mostrando quanto o seu investimento tinha crescido. 
Com a ascensão contínua dos números em um pedaço de papel ou na tela do 
computador, ela de nada desconfiava. Nem as agências de classificação de 
risco e os analistas de instituições privadas ao redor do mundo. A circunstância 



de Madoff ser ex-presidente da Nasdaq, talvez lhe fornecesse uma credencial 
aos olhos desses analistas.  
 
A pirâmide só desabou quando, com o encolhimento da liquidez, um número 
cada vez maior de investidores procurou resgatar suas aplicações. Madoff teve 
de confessar, a seus próprios colaboradores, que não havia mais nada no 
fundo do tacho para raspar. Aparentemente, seus próprios funcionários 
ignoravam que trabalhavam com uma contabilidade fictícia, tudo de acordo 
com a mais apurada tecnologia da informação.  
 
Obama se queixou especialmente dos prejuízos sofridos por instituições 
beneficentes, e algumas das quais podem ter de deixar de operar. É possível 
que algumas delas venham a pedir também socorro do governo na gestão de 
um presidente tão preocupado com a questão social. Mas ele terá de fazer 
funcionar a guitarra para atender a mais um setor.  
 
Tem uma certa razão quem suspeita de que a regulação, que tenderá a ser 
muito mais apertada, pelo menos no início, inibirá o fluxo de negócios. Mas não 
tem jeito: em tempo de chuva, qualquer sinal é de chuva.  
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