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A exemplo do Citibank, que abriu em 1996 sua filial islâmica no emirado de Bahrein, a 
maioria dos bancos ocidentais está empenhada nesse tipo de atividade, sob a forma de filiais 
ou “guichês islâmicos” Há até um “índice Dow Jones do mercado islâmico” 

Ibrahim Warde 

As instituições financeiras islâmicas têm o peso aproximado de 230 bilhões de dólares, ou 
seja, quarenta vezes mais do que em 19821. A exemplo do Citibank, que, desde 1996, 
estabeleceu sua filial islâmica no emirado de Bahrein, a maioria das grandes instituições 
financeiras ocidentais está, atualmente, empenhada nesse tipo de atividade, sob a forma de 
filiais, de “guichês islâmicos” ou de produtos financeiros destinados a uma clientela 
muçulmana. Há inclusive um “índice Dow Jones do mercado islâmico”, símbolo da integração 
das finanças islâmicas na economia global. 

Este fenômeno pode parecer paradoxal, pois há quem considere o Islã incompatível com a 
“nova ordem mundial” que se instaurou com o final da guerra fria2. Como explicar, no 
momento da globalização financeira, que instituições que recusam “a usura” possam se 
integrar a um sistema totalmente baseado no lucro e que técnicas modernizadas com o 
ressurgimento do Islã político atinjam seu momento áureo exatamente no momento em que 
o Islã político entra em decadência3? 

A islamização dos bancos 

A modernização das finanças islâmicas delineou-se na década de 70, entre o avanço do pan-
islamismo e o boom do petróleo. A Guerra dos Seis Dias (junho de 1967) assinalou, 
efetivamente, o início do declínio do movimento nasserista, pan-árabe e secular, e abriu 
caminho para a hegemonia regional da Arábia Saudita, sob a bandeira do pan-islamismo. A 
criação, em 1970, da Organização da Conferência Islâmica (OCI) reuniu os países 
muçulmanos e colocou os preceitos econômicos do Islã na ordem do dia. Os institutos 
islâmicos de pesquisa econômica proliferaram. 

Em 1974, na reunião de cúpula de Lahore, a OCI decidiu, na esteira da quadruplicação dos 
preços do petróleo, criar o Banco Islâmico de Desenvolvimento. Essa instituição, sediada em 
Djedda, estabeleceu os parâmetros de um sistema de ajuda recíproca, fundado nos 
princípios islâmicos. Em 1975, foi fundado o primeiro banco privado islâmico, o Dubai Islamic 
Bank. Uma associação internacional de bancos islâmicos foi criada para estabelecer normas e 
defender interesses comuns. Em 1979, o Paquistão tornou-se o primeiro país a decretar a 
islamização de todo o setor bancário, no que foi acompanhado, em 1983, pelo Sudão e pelo 
Irã. 

Um sistema financeiro associativo 

Coube aos juristas muçulmanos adaptar uma tradição pré-capitalista às necessidades da 
sociedade contemporânea. Pois, se se mostrava favorável ao comércio (profissão exercida 
pelo profeta Maomé), a religião condenava os lucros gerados, exclusivamente, pelas 
finanças. O Corão ensina, por exemplo, que, apesar de suas semelhanças, os lucros gerados 
pelo comércio são fundamentalmente diferentes daqueles gerados pelos empréstimos 
(2:275). O Islã proíbe particularmente a riba. Essa palavra, geralmente traduzida por usura, 
significa literalmente “aumento”. Sua interpretação, porém sempre se prestou a 
controvérsias: para alguns, a riba refere-se a todas as formas de “juros fixos”; para outros, 
a palavra designa apenas o lucro excessivo. Ainda que algumas autoridades religiosas, entre 
as quais o atual xeque de Al Azhar, no Egito, tenham declarado lícitas algumas formas de 
juros, inúmeros ulemás continuam a adotar uma interpretação restritiva. 



Sem contestar o princípio da remuneração do dinheiro emprestado, a tradição islâmica opõe-
se ao aspecto “fixo e pré-determinado” dos juros no que se refere à eqüidade e implica o 
potencial de exploração em relação ao devedor. O Islã tende a advogar a distribuição 
eqüitativa de riscos e benefícios4. Nos primeiros tempos do Islã, a forma de financiamento 
aplicada com mais freqüência consistia em associar o credor e o devedor: um comerciante 
bem sucedido financiava uma operação levada a cabo por alguém, dividindo igualmente os 
lucros e as perdas. Esta operação financeira associativa – que inspiraria o sistema de 
comandita, por procuração, da legislação francesa – segue uma lógica semelhante à do 
capital de risco, popularizada pela “nova economia”. 

Partilha de perdas e lucros 

Os teóricos das finanças islâmicas julgavam esse sistema mais adaptado às necessidades 
econômicas do mundo islâmico, bem como às exigências morais da religião. De fato, 
enquanto o banco clássico privilegia os detentores de capital ou de bens suscetíveis de 
serem hipotecados, o sistema financeiro associativo dá chance a empreendedores dinâmicos 
– que não sejam milionários. Esse sistema também permite àqueles que, por razões 
religiosas, preferiam até então a poupança, uma integração aos circuitos econômicos 
produtivos. O Islã acrescentou, ainda, uma dimensão caritativa às finanças: graças à gestão 
dos “fundos dezakat”5, assim como às suas doações, os bancos deviam lutar contra a 
pobreza e a exclusão. 

Este novo sistema financeiro baseava-se em dois princípios de finanças associativas – 
a mudaraba (comandita) e amusharaka (associação). Outros instrumentos “neutros”, como 
a murabaha (em que o banco tem o papel de intermediário comercial, comprando 
mercadorias necessárias a seus clientes e revendendo-lhes com lucro), teriam um papel 
transitório: permitir que os bancos gerassem recursos até que fosse generalizado o sistema 
financeiro participativo. Quanto à remuneração de depósitos, também se baseava no 
princípio da partilha de perdas e lucros: as contas de poupança eram remuneradas (ou não) 
em função dos rendimentos do estabelecimento; as “contas de investimento”, destinadas a 
financiar aplicações específicas, eram remuneradas em função do resultado conseguido por 
essas aplicações. 

Mudanças transformadoras no Islã 

Contudo, a parceria financeira revelou-se uma decepção: nem as infra-estruturas 
financeiras, nem as mentalidades estavam prontas para isso. A experiência dos fracassos fez 
com que muitos estabelecimentos se afastassem das ambições iniciais. Na ausência de 
investimentos lucrativos em seus países de origem, aplicaram uma parte significativa de 
seus fundos no Ocidente. Sua predileção por “bens reais” (imobiliário, mercado de matérias-
primas) expôs um grande número de bancos a perdas consideráveis. Os instrumentos 
“neutros”, que deveriam ter apenas um papel transitório, perpetuaram-se. 

Em muitos aspectos, os bancos islâmicos só se diferenciam de seus similares convencionais 
por uma linguagem destinada a disfarçar a existência do lucro. Tiveram a imagem arranhada 
pelo desastre das empresas islâmicas de investimento no Egito, em 19886, bem como por 
um certo número de escândalos. Muitos consideraram, na época, que as finanças islâmicas 
não passavam de um episódio efêmero associado ao boom do petróleo. 

Na realidade, elas ainda iriam conhecer um crescimento muito grande, pois nesse meio 
tempo muitas mudanças transformaram o mundo financeiro internacional e o do Islã: por um 
lado, mutações tecnológicas e desregulamentação (globalização financeira, novos produtos 
financeiros etc.); por outro, mudanças políticas, econômicas, demográficas e sociais, por 
outro lado (impacto da revolução iraniana, guerra do Golfo, fim da União Soviética e 
emergência de novos Estados islâmicos, flutuações do mercado do petróleo, aumento de 
poder dos “tigres asiáticos”, emergência de uma burguesia religiosa muçulmana etc.). 



Interpretações religiosas distintas 

Mas foi às custas da modernização de seus princípios e práticas que as finanças islâmicas 
puderam conhecer seu verdadeiro impulso. Se o primeiro ijtihad (esforço de interpretação) 
se caracterizou pelo legalismo e pelo aspecto escolástico, o segundo empenhou-se em 
encontrar o espírito ou ‘a economia moral’ do Islã, levando em conta os princípios que por 
muito tempo permitiram sua adaptação às mais diversas culturas: ‘urf (aceitação dos 
costumes locais), darura(necessidade) e maslaha (interesse geral). 

As redes financeiras islâmicas, que no passado eram monolíticas e dominadas pelas 
monarquias do petróleo do Golfo (particularmente a Arábia Saudita), refletem, atualmente, a 
diversidade do mundo muçulmano. Até os países que “islamizaram” completamente seus 
sistemas econômicos possuem diferenças originárias de circunstâncias geopolíticas, ou 
econômicas, e de diferentes interpretações religiosas. Os instrumentos que atualmente 
passam por um crescimento considerável são, muitas vezes, os que, na década de 70, eram 
ilícitos (o seguro, ou takaful), ou de uso ainda limitado (os sicav). Portanto, paralelamente 
ao crescimento no mundo financeiro das sicav éticas ou socialmente responsáveis, são os 
fundos aplicados em empresas, ou setores, cujo caráter lícito se comprovou7, que drenam, 
atualmente, a poupança dos muçulmanos. Instituições financeiras islâmicas operam em mais 
de setenta e cinco países. 

Um mundo de “banqueiros sem bancos” 

A inserção das finanças islâmicas na economia global é rica em paradoxos. O fato de que as 
finanças da década de 90 geram o essencial de seus lucros, a partir de comissões e da 
tarifação dos serviços (e não, como antes, a partir do diferencial entre créditos e depósitos) 
permitiu contornar os debates teológicos em relação à riba. Por outro lado, a onda de 
inovação financeira que se seguiu à desregulamentação tornou possível a venda de todo tipo 
de “produto islâmico”. Uma obrigação financeira, por exemplo, podia ser decomposta, 
permitindo que cada um de seus componentes – o “principal” e o “lucro” – fossem vendidos 
separadamente. 

Além do mais, o declínio do banco comercial tradicional, somado ao desenvolvimento dos 
bancos de investimento e das empresas de capital de risco, justificava a legitimidade da idéia 
do sistema financeiro participativo. E mais: a aproximação entre a indústria e as finanças, 
bem como a fusão de entidades financeiras, recriavam as condições de um mundo de 
“banqueiros sem bancos”, que prevaleceu durante a idade do ouro do Islã. 
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A brasileira das finanças islâmicas 
POR CAMILA HESSEL 
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Ângela Martins trabalha em bancos há mais de vinte anos. Só no ABC Brasil, onde é diretora da área 
internacional, já são 11 anos. Foi em seus primeiros anos no banco de capital árabe que ela tomou 
contato com os títulos financeiros que obedecem a preceitos religiosos e se apaixonou pelo assunto, que 
acabou virando o tema de sua tese de mestrado. Depois de trocar idéias com um colega na sede do 
banco ABC, que fica no Bahrain, ela visitou diversos bancos islâmicos no Oriente Médio. Católica, sem 
ascendência árabe, ela diz que o interesse sobre o assunto é estritamente profissional e que nunca 
pensou em se converter muçulmana. Ângela é autora do único livro em língua portuguesa sobre o 
assunto: A Banca Islâmica, da Editora Qualitymark. Conheça mais a respeito dessa escola financeira que 
é considerada uma das principais fontes de inovação no setor bancário na entrevista a seguir.  

EN - Quais são as principais características das finanças islâmicas? 
Ângela Martins - Todas as estruturas são montadas em torno de um princípio fundamental que é o de 
evitar a especulação. Na banca islâmica, todas as escolas legais trabalham para evitar que quem tem 
dinheiro tire vantagem daquele que não tem - ou que precisa dele. Em muitas circunstâncias, os 
instrumentos são considerados semelhantes aos de bancos tradicionais justamente por que nem todos os 
produtos e serviços existentes num banco comum contêm elementos especulativos. Por outro lado, num 
banco islâmico não existem muitos produtos do mercado financeiro tradicional como, por exemplo, os 
derivativos. No fundo, o que um banco islâmico faz pode ser comparado ao comércio. Para todo título 
emitido existe um produto tangível por trás, um lastro. Isso porque tudo o que você quiser comprar ou 
vender é saudável dentro do islamismo. 

EN - Mas a cobrança de juros é proibida, certo? 
Ângela - Diferentemente do catolicismo, em que o rico nunca vai para o céu, no islamismo, o dinheiro 
deve ser usado para fazer a economia crescer. Não há nada de errado em ganhar dinheiro, desde que 
sua atividade agregue algum tipo de valor. A única proibição é a de que dinheiro não pode gerar mais 
dinheiro. E assim, fica proibida a cobrança ou o recebimento de juros. No Islã, a crença é de que o 
dinheiro existe para circular. Ele precisa ser utilizado, posto para girar para que não seja consumido pelo 
zakah, que é uma espécie de imposto de renda. Não há nada de errado com o lucro, tampouco. Imagine 
que uma pessoa quer comprar um carro, mas não tem dinheiro. Você pode comprá-lo e revendê-lo para 
ela a prazo, cobrando um prêmio por isso. Esse tipo de transação é perfeitamente aceita e considerada 
justa. O que não se pode fazer é especular. 

EN - Os produtos e serviços financeiros islâmicos passam por um processo de aprovação 
específico? 
Ângela - Sim, eles são avaliados por um conselho de estudiosos da lei islâmica, a sharia. Por isso esses 
órgãos são chamados de sharia boards. E é nos sharia boards que reside uma das grandes dificuldades 
da banca islâmica hoje, que é a carência de padronização. E por que isso? Porque muitos bancos têm 
seus conselhos formados por estudiosos de escolas legais diferentes. Existem cinco escolas principais: 
hanafitas, malequitas, chafeitas, hambanitas e jafaritas. Cada uma delas tem entendimentos diferentes a 
respeito de diversas questões. Conseqüentemente, o que um determinado estudioso considera 
compatível com a lei islâmica pode ser tido como inadequado por outro. 

EN - Em que países as finanças islâmicas estão mais disseminadas? 
Ângela - Muito embora tenham florescido na região do Golfo, em países como Arábia Saudita e Bahrain, 
a Malásia é um centro de desenvolvimento de produtos muito importante. O primeiro sukuk (título islâmico 
formatado à semelhança de um título de dívida tradicional, também conhecido como bond), por exemplo, 
nasceu lá, como um produto para o mercado local. Em países onde a comunidade muçulmana é 
relevante, a banca islâmica também tem uma presença forte, como no Reino Unido, por exemplo. 

EN - Algumas estatísticas, como a apresentada pelo segundo maior banco islâmico do mundo (a 
Kuwait Financia Bose) revela que 40% de seus clientes na Malásia não são seguidores da fé 
islâmica. Que atrativos os não-muçulmanos vêem nas finanças islâmicas? 
Ângela - Os investidores de bancos convencionais se sentem atraídos pelas finanças islâmicas por que 
as enxergam como uma forma mais ética de fazer banco. Existe uma percepção de que há uma 
preocupação maior com o cliente, um cuidado, visto que a estrutura de sociedade torna o banco um 
devedor solidário do cliente. Eles partilham os resultados da transação, tanto no ganho quanto nas 
perdas. É um modelo mais ético, acho que a palavra é mesmo essa. Além disso, o islamismo é a religião 
que mais cresce no mundo. É natural, portanto, que haja um interesse crescente em entender e seguir os 
preceitos dessa religião. 



EN - O que acontece com o cliente de um banco islâmico que deixa de pagar a prestação de um 
financiamento, por exemplo? 
Ângela - Normalmente, não se cobra nenhuma taxa. Mas as condições variam de uma instituição para 
outra. De toda maneira, as condições são sempre detalhadamente negociadas no momento da 
celebração do contrato. Então, se o banco decidir cobrar uma taxa de processamento da cobrança, por 
exemplo, sua incidência e seu valor terão sido negociados previamente. Mas isso é muito raro. De modo 
geral, o banco corre o risco de inadimplência. É esperado dele, aliás, que corra esse risco. É justamente 
por isso que se percebe que o trabalho de financiamento que ele faz agrega algum tipo de valor. 

EN - E como funciona o processo de avaliação de crédito de um cliente? 
Ângela - É semelhante ao de um banco tradicional, mas um pouco mais complexo. A avaliação do objeto 
do contrato, do projeto que se quer desenvolver com os recursos que se toma do banco é realizada de 
maneira muito mais aprofundada. Isso porque mais do que um cliente, quem trabalha com um banco 
islâmico acaba se tornando sócio dele. 

EN - Existem também restrições a determinadas atividades, certo? 
Ângela - Sim. Indústrias como as de carne de porco e bebida alcoólica são proibidas. Então, um banco 
islâmico jamais financiaria a compra de grãos que fossem destinados à produção de bebida, por exemplo. 
A produção de armas e a indústria de jogos de azar também ficam de fora. A avaliação que se faz do 
projeto e da empresa é extensa. O financiamento a um hotel é perfeitamente possível. Mas se um cassino 
fizer parte do complexo, o negócio é inviabilizado. Ao fazer a avaliação é preciso ir bem fundo para 
entender se de alguma forma - direta ou indireta - esses recursos serão utilizados para financiar uma 
atividade que não seja permitida pela sharia. 

EN - E se a empresa tiver no seu controle investidores judeus, por exemplo. Será que existe algum 
tipo de restrição? 
Ângela - Em tese não teria. Agora muito dificilmente uma empresa que tenha judeus no seu controle irá 
buscar algum tipo de financiamento islâmico. O simples fato de ser judeu para um muçulmano não teria 
essa restrição. Pode haver algum tipo de resistência em trabalhar em conjunto, mas não há qualquer 
espécie de restrição explícita. Eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. 

EN - Conte-nos um pouco da sua história: como uma brasileira foi parar no mundo das finanças 
islâmicas? 
Ângela - Uma brasileira cristã, ainda por cima... e sem nenhuma gotinha de sangue árabe. Por isso achei 
todo esse mundo ainda mais fascinante. Se eu fosse muçulmana, talvez não fosse tão interessante, 
provavelmente eu já estaria acostumada com o que inicialmente vi de tão diferente. Quando vim trabalhar 
no ABC Brasil ele ainda se chamava ABC Roma e era controlado por Roberto Marinho. Era um banco 
brasileiro controlado por um grupo brasileiro. Mas desde 1997, quando o capital foi adquirido pelo Arab 
Banking Corporation, tomei contato com a existência dos títulos de financiamento ao comércio exterior, os 
murabahas. Consultei um colega que trabalhava na sede do ABC em Bahrain e ele teve o maior prazer 
em me explicar tudo. 

EN - E você enfrentou algum tipo de dificuldade por ser mulher? 
Ângela - Por desconhecimento, no início, achei que poderia encontrar algum tipo de resistência, por ser 
mulher. Quebrei a cara. Acabei fazendo amigos fantásticos. Costumo dizer que o Oriente Médio é o lugar 
em que tenho mais facilidade de montar minha agenda. As pessoas chegam a desmarcar viagens para 
nos receber. Nunca tive de enfrentar nenhum tipo de situação complicada ou onde não fosse recebida de 
braços abertos. A primeira vez que visitei bancos islâmicos no Oriente Médio em 1997 cheguei até 
mesmo a visitar bancos islâmicos na Arábia Saudita, que é um país extremamente fechado. Precisei de 
uma autorização especial para visitar o banco, onde só entravam homens. Lá fiz a minha apresentação e 
tenho um ótimo relacionamento com eles. Outra coisa interessante é que nunca ninguém tentou me 
"catequizar", me convencer a mudar de religião. E isso eu acho muito fascinante. No começo até me 
perguntavam se eu era muçulmana e eu explicava que não e que não via razão para me converter já que 
meu marido e meus filhos são cristãos. Mesmo assim todos me respeitam muito como estudiosa e os 
executivos do banco têm grande orgulho do fato de eu ter escrito um livro sobre o tema. Eu costumo dizer 
que foi mais difícil a minha trajetória como mulher dentro da indústria financeira brasileira do que no 
âmbito dos bancos islâmicos, dentro do ABC. 

EN - Você coordenou captações de recursos usando murabahas no início da década. O que vem a 
seguir para o Brasil no mercado de finanças islâmicas? 
Ângela - Estamos trabalhando numa operação grande, de empréstimo sindicalizado, que envolve vários 
bancos e sobre a qual infelizmente não posso dar maiores detalhes. A previsão é de que tudo esteja 
aprovado e pronto para ser divulgado até o final do ano. Mas, de toda maneira, acho que estamos num 
momento muito interessante. Os países emergentes e os investimentos alternativos estão em alta. Digo 
que aqui no ABC estamos no melhor de dois mundos. Somos um banco com capital majoritariamente 
árabe que atua num mercado aquecido para investimentos como o Brasil, que tem economia grande, 
diversifica e produz muito alimento num período em que o mundo está carente de alimento... Temos 



presença em três países produtores de petróleo, onde a riqueza vem crescendo à medida que os preços 
da commodity sobem. Então é muito natural que haja um interesse mútuo e cada vez maior em 
intensificar os negócios e, com isso, virão também as operações financeiras nos moldes islâmicos. 

“Finanças islâmicas” (ou Islamic finance), 

A interdisciplinaridade permite à “Análise Jurídica da Política Econômica” (AJPE) entender de 
que modo elementos não-econômicos afetam a vida em sociedade e até mesmo a maneira 
como os próprios interesses econômicos são ou podem ser estruturados sob instituições 
marcadas por valores culturais e morais. Um exemplo importante disso pode ser visto no 
caso das chamadas “finanças islâmicas” (ou Islamic finance), que têm despertado o interesse 
de estudiosos em várias partes do mundo. Ver exemplo aqui. 

As práticas financeiras sob o islamismo, de um modo geral, necessitam ser submetidas ao 
que é conhecido como Sharia, o direito vigente elaborado a partir do Corão, 
da Sunna (testemunhos dos atos e propósitos do profeta) e do fiqh (doutrina jurídica). Os 
produtos financeiros que são montados de maneira a respeitar a Sharia têm se expandido 
(ver aqui e aqui). 

Segundo documento produzido pelo Islamic Financial Services Board(IFSB) e outras 
instituições, as origens das práticas financeiras islâmicas remontam à década de 1890, 
quando o Barclays Bank abriu uma filial no Cairo, para processar parte do financiamento 
relacionado à construção do Canal de Suez. Desde então, a crítica religiosa à cobrança de 
acréscimos financeiros (riba) ou juros torna-se um dos pontos centrais — que erigiu-se em 
princípio jurídico — das práticas financeiras islâmicas. 

Entre as décadas de 1930 e 1950, com base em perspectivas econômicas islâmicas, 
economistas passaram a criticar a prática dos juros e a propor alternativas a ela, tais como 
parcerias ou associaçoes econômicas. E, em 1953, economistas islâmicos elaboraram uma 
descrição do que seria um sistema finaceiro sem juros. Nesse sistema alternativo, a 
cobrança de juros seria substituída por combinações de parcerias ou consórcios 
chamados mudarabah. O documento do IFSB e outros assim descreve o mudarabah: “um 
contrato de consorciação (partnership) entre capital e trabalho — isto é, entre duas partes 
[sendo] um ou mais proprietários do capital ou financistas [...] e um empresário ou 
administrador de investimento.” E acrescenta: “O lucro é distribuído entre as duas partes 
consoante uma proporção pré-determinada, acordada no momento de formação do 
contrato.” E ainda: “a perda financeira recai apenas sobre os financistas”, enquanto “a perda 
do empresário está em não receber qualquer recompensa por seus serviços” (ver respectivo 
glossário, p. xv). 

Embora haja quem queira converter os capitais islâmicos às práticas ocidentais, vê-se 
claramente que a engenharia institucional em que estão envolvidas as finanças islâmicas 
têm, pela tradição, características distintas das que definem os negócios financeiros 
ocidentais. 

Assim, o caso da indústria financeira islâmica abre a oportunidade para se entender que a 
Economia, enquanto disciplina intelectual, pode ser diferente da que é estudada nas 
universidades ocidentais: pode até mesmo ser islâmica (ver discussão por Mohamed Aslam 
Haneef aqui). As finanças islâmicas oferecem também um exemplo vivo de que as 
instituições não necessitam ter as formas que tenham adquirido em uma determinada 
conjuntura: elas podem mudar, desde que para servir a uma concepção de justiça, ou 
“bem”. Não há por que subordinar o processo de mudança das instituições à especulações de 
financistas sem compromisso profissional ou moral com considerações éticas. 

Aliás, esta tem sido, de certo modo, a base da motivação de grupos interessados em 
promover novas maneiras de se organizar a economia, tais como a “responsabilidade social 
das empresas”, as chamadas “finanças éticas” (ethical finance) e as avaliações 



deinvestimentos com base em critérios de direitos humanos. Nisso tudo, como demonstra o 
caso das finanças islâmicas, os juristas podem prestar relevante auxílio. 

França cria curso de finanças islâmicas 

Professor da Universidade de Estrasburgo afirma que doutrina econômica prevista 
no Corão poderia ter prevenido crise global 
 
Coordenador do curso defende "modo islâmico" de investir, ao mesmo tempo 
arriscado para os bancos e estável para a sociedade 
 
LUÍS FERRARI 
TATIANA CUNHA 
 
Atrás de novos empregos, a Europa continental começou a estudar a sharia, código legal 
inspirado no Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. A Universidade de Estrasburgo 
lançou em janeiro o primeiro curso de pós-graduação em finanças islâmicas da região. 
À Folha Laurent Weill, doutor em economia e coordenador do curso francês, explicou 
as peculiaridades de uma realidade financeira que proíbe pagamento de juros e veda 
investimentos em uma série de setores econômicos.  
E foi além, ao constatar que, se as finanças islâmicas fossem aplicadas mundialmente, 
provavelmente a crise econômica global não teria acontecido.  

  

FOLHA - Qual é o conceito central das finanças islâmicas?  
LAURENT WEILL - Do ponto de vista econômico: proibir juros. Na perspectiva 
filosófica: considerar certos valores éticos. 

FOLHA - Se a doutrina econômica do Corão fosse aplicada em todo o mundo, a crise 
teria sido evitada?  
WEILL - Provavelmente, mas não por razões morais, e sim por motivos ligados às 
proibições. Os princípios das finanças islâmicas impedem que existam "ativos tóxicos", 
que pesaram para a crise. Mas os princípios do Corão não são contra a busca do lucro, e 
isso poderia ter contribuído para a crise. O islã respeita e promove a riqueza, mesmo 
considerando que a busca do lucro deve ser almejada com a promoção de outros 
valores, como a justiça. As finanças islâmicas são uma atividade arriscada por natureza. 
Os clientes não podem obter um juro fixo em suas contas, o que significa um risco 
maior para eles. Significa também que os bancos devem se envolver em atividades 
participativas, virando acionistas dos projetos financiados, o que implica um grande 
risco para os bancos. Estudos acadêmicos da relação entre bancos e estabilidade 
financeira não mostram que os islâmicos são mais estáveis que os convencionais. 

FOLHA - Como finanças islâmicas podem ajudar o mercado no futuro? 
WEILL - No mínimo, proporcionando diversificação para os investidores. As finanças 
islâmicas não são apenas para os muçulmanos, mas para todos os investidores. No 
máximo, oferecendo novos valores para as finanças que possam contribuir com justiça e 
cooperação. Para os muçulmanos que pretendem respeitar a sharia não utilizando 
atividades baseadas em juros, as finanças islâmicas significam o acesso ao crédito. Aos 
não-muçulmanos, é uma opção de investimento. 



FOLHA - Por que criar o curso?  
WEILL - A difusão das finanças islâmicas traz oportunidades de trabalho. O grande 
crescimento dessas atividades se expandirá para a Europa logo. Possivelmente chegarão 
ao mercado francês em 2009. Há fundos islâmicos em Luxemburgo, e esperamos sua 
expansão para Suíça e Alemanha. 

FOLHA - Qual é o público alvo?  
WEILL - Profissionais e estudantes com base em direito e/ ou finanças e que querem 
ampliar conhecimentos. A maioria trabalha em instituições financeiras ou como 
advogados. 

FOLHA - Para preparar as aulas há consultas a religiosos?  
WEILL - De maneira alguma. O curso deseja prover conhecimento de um ponto de 
vista científico e neutro, de uma perspectiva legal e financeira. 

FOLHA - De onde são os alunos? Todos são muçulmanos? Há mulheres?  
WEILL - Eles vêm da França, do norte da África e de Luxemburgo. Esperamos que, no 
ano que vem, venham também de Alemanha e Suíça, entre outros países. Não posso 
afirmar quantos são muçulmanos, pois não temos esses dados. Acredito que a maioria 
seja, embora haja alguns claramente não-muçulmanos. E, sim, há várias mulheres 
matriculadas. 

FOLHA - É possível imaginar ações islâmicas negociadas em Wall Street, Londres ou 
Tóquio no futuro?  
WEILL - Sim e já existem. Títulos islâmicos são chamados de "sukuk" e existem em 
diversos mercados, como Londres. Saxônia-Anhalt, uma região alemã, emitiu um sukuk 
em 2004. Pode-se esperar que outros países usem esse instrumento. 

FOLHA - As finanças farão o direito islâmico relevante neste século?  
WEILL - Irão contribuir para tornar as pessoas conscientes de alguns aspectos da lei 
islâmica. Mas isso não significa que essa informação vai contribuir para mais pessoas 
adotarem os princípios da lei islâmica. Vai depender totalmente das motivações dos 
utilizadores das finanças islâmicas. 

FOLHA - Quantos especialistas em finanças islâmicas há na Europa?  
WEILL - Muito poucos. É um conceito recente -o primeiro banco islâmico moderno foi 
criado em 1975. 

Banco islâmico ganha prêmio ao custear casas 

No ano que marcou a explosão da bolha imobiliária americana, ponto zero do atual 
derretimento econômico global, uma das raras instituições que seguem as regras das 
finanças islâmicas nos Estados Unidos foi premiada -e justamente por seus produtos de 
financiamento habitacional. 
No último dia 17, a American Bankers Association (equivalente americana da brasileira 
Febraban) anunciou 15 bancos vencedores de seus seis prêmios anuais. 
Na categoria "auxílio na aquisição da casa própria", uma das duas que tiveram um único 
premiado, o vencedor foi o University Bank. 
No ano passado, a entidade financiou, em 12 dos 50 Estados norte-americanos, 2.610 
residências em conformidade com as restrições à usura que são impostas pelo Corão. 



Desde julho de 2003, são oferecidos pela instituição financeira dois produtos de 
financiamento habitacional -"Murabaha e Ijara, as únicas formas de negócio 
islamicamente aceitáveis", apregoa o site do banco. 
Pelo Murabaha, o banco funciona como sócio capitalista de seu cliente. O particular 
escolhe um imóvel, que é comprado à vista pelo banco. 
A instituição e o cliente pactuam então um preço mais alto, para transferir futuramente o 
bem à pessoa e remunerar o banco pelo desembolso inicial. O cliente paga mensalmente 
a prestação do imóvel acrescida de uma comissão ao banco. 
No caso do Ijara, o banco transforma o seu cliente em inquilino. O particular escolhe o 
imóvel, que é comprado à vista pela instituição. 
A soma de todas as prestações mensais neste caso têm que ser idênticas ao valor 
desembolsado pelo banco, que é remunerado pelo investimento por meio de cobranças 
de aluguel do cliente. 
O University Bank alega que seus negócios não são exclusivos para muçulmanos e que 
trabalha no desenvolvimento de novos produtos "que serão concebidos sem o específico 
jargão islâmico".0 (LF E TC) 

 


