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Bernard L. Madoff, ex-presidente da Nasdaq e um dos investidores mais acb'vos nos
ultimos SO anos, foi ontem detido pelo FBI ap6s confessar que o sou neg6cio era um
"esquema Ponzi gigante" que teria causado perdas de 50 mil milh&es de d6lares (38
mil miltifies de euros) aos clientes.
Bernard L. Madoff, ex-presidente da Nasdaq e um dos investidores mais acllvos nos
Ciltimos 50 anos, foi ontem detido pelo FBI ap6s confessar que o seu neg6cio era um
"esquema Ponzi gigante" que teria causado perdas de 50 mil milhdes de dolares (38 mil
milhoes de euros) aos clientes, avan^a o site espanhol "El Economista".
Segundo a mesma fonte, um esquema Ponzi representa uma fraude piramidal em que a
rentabilldade que 6 prometida e paga com o dinheiro obtldo com a entrada de novos
clientes.
A Bernard L. Madoff Investment Securities, fundada pelo investldor agora detido. apresenta
17,1 mil milhaes de ddlares em activos sob gestSo e pelo menos metade dos seus clientes
sSo hedge funds.
De acordo com a agenda Bloomberg, citada pelo site espanhol, dols agentes do FBI
entraram ontem no aparlamento do Investidor de 70 anos em Manhattan.
"Estamos aqui para ver se encontramos uma explica^do Inocente", disse a Madoff o agente
federal Theodore Cacioppi. A resposta foi "n5o h& nenhuma explicagSo inocente". Madoff
afirmou que utilizou e perdeu dinheiro dos investidores insiltucionals.
Madoff afirmou que o seu neg6cio era uma "fraude" e que estava "acabado", sublinha que
nfio tinha "absolutamente nada" e que o neg6clo era "basicamente, um esquema Pozi
gigante", de acordo com o mesmo agente.
O detindo avan^ou, ainda, que o neg6cio esteve insoivente durante anos, estlmando entSc
as perdas em 50 mil milhfies de ddares, acrescentando que Ihe restavam entre 200 e 300
milhQes de ddlares para pagar aos empregados, d familia e aos amlgos.
Esta delenQSo demonstra a queda de Madoff e do seu neg6cio que era especializado em
operar com acfCes, char mercados e aconselhar investidores.
Alnda se mantfem, contudo, algumas Incognllas, nomeadamente se realmente os clientes
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perderam 60 mil milhSes de dolares.
Madoff compareceu perante o juiz que • acusou de fraude e impds uma fianpa de 10
milhSes de dtfares numa audidncia em que o acusado se manteve calado. O investidor,
caso seja condenado, pode enfrentar uma penda de ate 20 anos de prisao.
De acordo com o alerta feito peta SEC, o reguiador do mercado de capitals norteamericano, a queda da Bernanrd L. Madoff investment Securities deveu-se a uma r£pida
s6rie de eventos no inicio de Dezembro.
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Segundo a mesma fonte, na primeira semana de deste mis, Madoff dlsse a um empregado
que os ctientes pediram reemboisos no valor de sete mil milh6es de d6lares e que estava a
tentar obter liquidez e pensava que poderia faz6-lo.
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