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MÉTODO COUÉ? 

Testes de Stress dos Bancos Europeus 

por Jean-Claude Paye 

Apesar das aparências, os testes de stress  conduzidos pela Autoridade 

Bancária Europeia, para medir a potencial vulnerabilidade dos bancos 

europeus durante a crise financeira, não são conclusivos. Os seus critérios não 

conseguem antecipar a reprodução de situações que conhecemos. Mais do que 

nunca, a diminuição significativa das cotações dos grandes bancos, desde 

2016, coloca em questão a fragilidade de todo o setor. 

 

REDE VOLTAIRE | BRUXELAS (BÉLGICA) | 15 DE SETEMBRO DE 

2016  

 

A 29 de julho, após o encerramento do mercado de ações dos Estados Unidos, a 

Autoridade Bancária Europeia apresentou os resultados do teste de stress administrado 

aos bancos da UE para medir a sua vulnerabilidade em caso de crise. A mesma divulgou 

os dados de 51 bancos europeus, representando 70% dos ativos dos bancos do velho 

continente. O Banco Central Europeu (BCE) selecionou 56 outras instituições na área do 

euro, sem revelar os resultados do teste. 

A Autoridade Bancária não se pronunciou sobre se cada uma das instituições testadas 

poderia resistir a uma súbita deterioração do ambiente económico. O estudo não é seguido 

por injunções dirigidas a bancos falidos. Os dados são simplesmente transferidos para as 

autoridades de supervisão, o Banco Central Europeu e as autoridades nacionais. 

Esta série de testes é a terceira desde a crise financeira de 2008 que exigiu o resgate, 

os fundos públicos, os bancos em vários estados da União Europeia. Desta vez, os testes 

não incluem um limite de falha ou sucesso. Recusando-se a falar sobre o fracasso de 

alguns bancos sugere que é primariamente uma operação para tranquilizar os poupadores 

e os vários agentes económicos. No geral, os resultados que falam numa melhoria 

significativa da situação dos bancos testados, mostram uma forma de pensamento positivo 

que desejamos ser auto-realizável, um método de auto-sugestão sobre a falta de seriedade 

dos problemas atuais, fazendo pensar sobre o método Coué. No entanto, ele faz isso como 

resultado de um primeiro olhar para o aparecimento desta operação de comunicação. 
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Um efeito impressionante 

Um segundo olhar, para o conteúdo do estudo e não sobre a sua única apresentação, 

destaca um outro elemento. Não é reconfortante, não por causa de seus resultados que se 

limitam a enunciar o que já era conhecido por todos, mas especialmente por causa do 

método utilizado. Este último é principalmente um processo de negação daquilo que é 

uma crise financeira e económica. Assim, de acordo com Peter Garnry, analista do Saxo 

Bank citado pela Bloomberg: "O problema com estes testes de stress é que eles são muito 

moles, contando apenas com uma recessão suave ou moderada. Isto significa que os 

resultados finais não revelam muito, e não é nenhuma surpresa que a maioria dos bancos 

consiga passar estes testes ". 

Não só os testes não mostram aquilo que é óbvio (essencialmente, as dificuldades da 

banca Monte Paschi), mas, pela sua construção, eles revelam-se bastante 

preocupantes. Uma recessão severa é um cenário que não pode ser descartado. Além 

disso, o método utilizado, para apresentar resultados aceitáveis, deve ser da mesma 

realidade económica que a conexão e interdependência dos diversos agentes 

financeiros. Acima de tudo, os cálculos efetuados não se baseiam em preços de mercado, 

mas no valor contábil dos ativos, indicando claramente por isso que a realidade não 

integra os testes e mostrando a natureza preocupante de uma situação que não pode ser 

vigiada. Isto não se aplica para tranquilizar os agentes económicos, mas para os mergulhar 

no deslumbre, indicando que não devem levantar ondas. Parece que a mensagem foi 

ouvida, uma vez que o ataque de intervenções sobre o mau estado do sistema bancário 

antes do teste, substituiu uma forma de pensamento positivo. Ele permite, por exemplo, 

que o mercado de ações considere favoravelmente propostas consideradas inviáveis pelos 

próprios, tal como uma fusão do Deutsche Bank e Commerzbank, ambas as instituições 

têm demonstrado deficiências no nível de teste de stress. 

Descobrir o que já era esperado 

Apenas duas instituições têm mostrado grande entusiasmo, o banco italiano Banca Monte 

dei Paschi di Siena, cujo fracasso era esperado, e teve de longe o pior registo de 

desempenho. O rácio de solvabilidade entrou em colapso com mais de 14 pontos a cair a 

-2,44%. Este resultado vem logo depois de o banco ter sido capaz de garantir um acordo 

de resgate de última hora no setor privado para se recapitalizar. 
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Em seguida, os irlandeses Allied Irish Bank não satisfizeram o rácio de solvabilidade, 

uma vez que está em 4,31%. O piso selecionado durante os testes conduzidos o ano 

passado correspondia a um rácio de core capital de 5,5% e pode ser considerada a taxa de 

sucesso "não oficial". É preciso também estar ciente de que a versão mais recente do 

Comité de Basileia de Supervisão Bancária recomenda uma proporção de 7%. Esta taxa 

é também o limite para créditos de obrigações subordinadas emitidas pelos bancos para 

reforçar a sua base de capital. No entanto, o Banco Popular, Bank of 

Ireland e Raiffeisen completou todos os três testes com um rácio abaixo deste nível, a 

6,62%, 6,15% e 6,12%, respetivamente. 

De 51 bancos testados, dez, como o espanhol Banco Popolare , o Irish Bank of 

Ireland , o primeiro banco italiano Unicredit e o primeiro banco alemão, o Deutsche 

Bankconsiderou considerado pelo FMI como "o banco mais arriscado do mundo" (carteira 

de 72 mil milhões de derivados, 20 vezes o PIB alemão) têm pontos fracos, embora tendo 

passado o teste. 

Este último obteve, como Commerzbank , um Património Comum Rácio Tier 1 abaixo 

de 8%. Mas durante os anos 80, o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) aprovou 

uma regra a ser seguida pelos bancos, que poderiam emprestar 12,5 vezes o montante do 

seu capital próprio para financiar seus ativos, que é a proporção de 1 que deve ser superior 

a 8%. Após a turbulência da crise financeira de 2008, Alan Greenspan, o presidente do 

Fed, o banco central dos Estados Unidos, elevou as suas exigências, defendendo um 

múltiplo de dívida de apenas 10. A grande maioria dos bancos testados estão muito abaixo 

da exigência. 

Uma negação da realidade 

O teste de stress é uma medida da falta de capital em bancos europeus em caso de 

impacto. No entanto, o relatório não fornece quaisquer valores sobre as necessidades de 

capitalização dos bancos. Estabelece um conjunto de requisitos de capital, expressando a 

evolução da sua solvência numa situação stressante. O cenário é o de uma recessão 

económica da UE, por um período de 3 anos a contar do final de 2015. Ele prevê uma 

queda do PIB da União Europeia de 7,1% para os próximos três anos e uma queda de 

20% na receita de juros. Assim, não há simulação de uma crise financeira, tal como existia 

em 2008. 
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Além disso, o teste considera constante o valor de ativos financeiros dos bancos 

durante este período de três anos de recessão. O que não pode ser previsto em caso de 

crise financeira, como a que aconteceu em 2008, que registou uma queda substancial dos 

mesmos. Além disso, nos cálculos, o preço real dos ativos, conforme determinado pelo 

mercado, é irrelevante, apenas o seu valor contabilístico é considerado. Esta escolha 

permite que se trabalhe a partir dos números de capitalização do banco de Dezembro de 

2015. Atualmente já caiu em 40% desde essa data e o mercado permanece em 

baixa. Quanto à ação do Deutche Bank, diminuiu mais de 60% num ano. 

O valor contábil dos ativos é uma magnitude de ficção. Este não é o único elemento 

virtual com base na avaliação feita pela autoridade bancária. Os bancos gregos e 

portugueses, os dos dois membros mais fracos, não fazem parte do relatório. Os testes de 

stresse dos bancos serão feitos, mas não publicados. 

Os testes levantam também problemas na medida em que não consideram um longo 

período de taxas baixas ou mesmo negativas, de modo que este é um ponto crucial que 

põe em causa a rentabilidade do sector. Então este é o fator explicativo, avançou o 

Deutche Bank, para explicar a queda de 98% de seus lucros. As consequências do Brexit 

não mais têm sido consideradas. 

Os maiores perigos também são subestimados. Por exemplo, riscos de contraparte em 

operações com derivativos são calculados com base na falência do comprador e/ou 

vendedor, ou em caso de falência, o risco raramente é para ambas as partes, é uma cadeia. 

Subvalorização do problema das dívidas incobráveis 

O facto de que os resultados do teste terminaram com o fracasso do inevitável Monte 

Paschi, a que se adicionou um banco espanhol, significa deixar o problema da dívida 

como um todo. O problema é particularmente grave na Itália onde o montante bruto do 

último é de 360 mil milhões de euros, o equivalente a 22% do PIB. Se em Itália, maus 

empréstimos representam pouco mais de 17% do total de empréstimos, eles representam 

47% na Grécia, 19% em Portugal, 18% na Irlanda e 4% em França e apenas 2% na 

Alemanha. existe cerca de 1 100 mil milhões de francos de maus empréstimos na Europa 

do Fundo Monetário Internacional (FMI). De acordo com a instituição internacional, eles 

mais do que duplicaram desde 2009, um aumento que ameaça a força dos bancos do 

continente, denunciou o FMI num relatório publicado a 24 de setembro de 2015. 
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Os débitos maus são normalmente reconhecidas no balanço até à sua liquidação e 

consomem pouco capital. Quando eles passam a contagem dos resultados, as perdas 

ocorrem, mas são normalmente provisionadas em 60%, de acordo com um inquérito 

realizado pelo Banco da Itália. Os Bancos esperaram para recuperar, em média, 40% do 

valor do líquido. No entanto, o preço de mercado está mais perto de 20% do valor bruto 

do balanço. Aqui também há o problema da avaliação de ativos baseados numa base 

fictícia, não no valor de mercado. Assim, pode-se considerar que o perigo representado 

pelos créditos problemáticos é largamente subestimado nos resultados do teste de stress, 

uma vez que leva em conta apenas o valor estimado pelos próprios bancos, ou seja, cerca 

do dobro do seu valor real. 

Outra análise 

O Centro de Gestão de Risco da Universidade de Lausanne, por sua vez, desenvolveu um 

modelo de avaliação diferente, não com base em valores contábeis, mas sobre o preço dos 

ativos bancários do mercado. Os seus resultados são significativamente mais negativos 

do que aqueles elaborados pela Autoridade Bancária. Ao registar perdas acumuladas 

desde dezembro de 2015, a necessidade de recapitalização dos bancos europeus seria, de 

acordo com a Universidade de Lausanne, cerca de € 882.000.000.000 em junho de 2016. 

Observe também que, de acordo com Diane Pierret da Universidade de Lausanne, se 

as regras de avaliação dos Estados Unidos, também com base na contabilidade, mas 

valores mais rigorosos, foram aplicadas, 29 bancos europeus falharam o teste. Grandes 

bancos estatais devem ser recapitalizados, sozinhos, a uma altura de 92 mil milhões de 

euros. 

O instituto de pesquisa económica alemã ZEW, que realizou testes de stress de acordo 

com este método de propriedade norte-americana, confirma estes resultados. Ele acredita, 

entretanto, que "os bancos europeus não têm fundos suficientes para compensar as perdas 

esperadas no caso de uma crise financeira". O estudo disse que as lacunas de 

financiamento mais importantes são, respetivamente, 19 bilhões para o Deutsche Bank, 

13 bilhões para a Société Générale e 10 bilhões para BNP Paribas. De acordo com o 

centro de estudos, faltam um total de 123 mil milhões de euros a 51 bancos europeus 

testados. 
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Estes estudos não são isolados. Eles seguem outra pesquisa mostrando que o sistema 

bancário europeu é mais frágil e menos capaz de resistir a um grande choque do que os 

bancos dos Estados Unidos. Já uma pesquisa realizada em 2012 conjuntamente pela 

Faculdade de Estudos de Negócios de Lausanne (HEC) e da Stern School of Business da 

Universidade de Nova York, sobre o risco sistémico na Europa, mostra uma queda 

significativa no capital de vários países europeus em caso de acidente. Os riscos 

sistémicos eram particularmente elevados em França e no Reino Unido. Eles foram 

responsáveis por cerca de 52% do total da exposição das instituições financeiras 

europeias. Em 2012, as cinco instituições com maior risco foram o Deutsche Bank , 

o Credito Agrícola, o Barclays, o Royal Bank of Scotland e BNP Paribas . Em dezembro 

de 2014, o estudo foi atualizado e o ranking é semelhante, com BNP Paribas , o Deutsche 

Bank , o Credito Agrícola e Barclays a ocupar os quatro primeiros lugares, o Royal Bank 

of Scotland está em sexto lugar, depois de perder o quinto lugar para o Société Générale 

Este estudo duplo oferece uma abordagem alternativa para testes de stress BCE: uma 

abordagem baseada na realidade do valor de mercado. A capacidade de fornecer um 

instantâneo do risco sistémico das instituições na Europa em algum momento. 

E nada muda 

Ao apresentar os resultados do teste de stress, a 29 de julho de 2016, a Autoridade 

Bancária tem insistido que a saúde geral do sector bancário tem melhorado desde a crise 

de 2008. Os mercados financeiros foram mais céticos em relação à avaliação dos 

resultados. Apesar de uma recuperação nos mercados de ações, as ações do setor bancário 

estão a ficar para trás. 

Seguindo os bons resultados registados pelos assentamentos franceses durante o teste 

de stress Europeu, o ministro das Finanças Michel Sapin, disse que "os bancos franceses 

foram reforçados em resposta ao aumento das exigências após a crise, e agora estão entre 

os mais fortes". No entanto, procede-se pelo método desenvolvido pela Universidade de 

Lausanne, se as necessidades de capital (cálculo que já não conduz a Autoridade Bancária 

Europeia), com base em valores de mercado atuais, as coisas se inverterem e no topo da 

classificação dos bancos problemáticos, são três instituições francesas que estão no topo 

do ranking, é o BNP Paribas, em quarto lugar, em seguida, vem o Deutche Bank. Assim, 

de acordo com os cálculos semanais da crise central suíça em caso de crise grave, ou seja, 
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em caso de uma perda de 40% em 6 meses, os mercados acionários globais, as 

necessidades de recapitalização do BNP Paribas equivaleriam a 93 bilhões de euros. 

No entanto, a Federação Bancária Francesa, em harmonia com o poder político, não 

está parado e vê os resultados destes testes como a evidência da “solidez dos bancos 

franceses” e, acima de tudo, uma confirmação da importância do “modelo do banco 

universal”, uma estrutura que mescla os bancos de investimento e bancos de depósitos. 

Marie-Anne Barbat-Layani, Diretora Geral da Federação, ainda disse que este modelo 

"fornece uma boa diversificação de risco e renda e um bom financiamento da 

economia". É precisamente esta estrutura que tinha sido apontada como uma das 

principais causas da crise de 2008 e que teve de ser absolutamente reformada. Esta é 

realmente uma organização que permite que os bancos usem o dinheiro dos investidores 

para multiplicar a especulação nos mercados financeiros, pondo assim em risco todo o 

sistema financeiro. 

Estas reações, políticas e profissionais, destacam os objetivos do teste de stress. Eles 

sugerem que tudo deve continuar como antes, que o sector bancário não deve ser 

profundamente reformado e que a política "altamente acomodatícia" do BCE não ponha 

em causa a rentabilidade dos bancos, apesar dos apelos destes. 

 

Jean-Claude Paye 

 


