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PRÓLOGO

Às 6h de uma manhã fria e escura de terça-feira, em abril de 2015, 
meia dúzia de polícias à paisana, dois agentes do FBI e dois promo-
tores do Departamento de Justiça dos EUA encontraram-se num 
McDonald’s em Hounslow, nos arredores de Londres. Numa vida 
anterior, o edifício ao estilo Tudor, situado numa rotunda movi-
mentada perto do aeroporto de Heathrow, era um pub chamado 
Traveller’s Friend. Agora era como qualquer outro McDonald’s:  
as cores de jardim de infância, iluminação austera, o cheiro a gor-
dura queimada e a desinfetante. O grupo trocou cumprimentos 
lacrimosos e requisitou um canto tranquilo, onde reviu o plano 
uma última vez. Então, quando o sol apareceu para revelar outro 
dia cinzento no subúrbio, os oficiais partiram para uma missão 
que estava a ser preparada há dois anos e meio: capturar um dos 
manipuladores de mercado mais perigosos e prolíficos do mundo.

Enquanto os polícias e os agentes saíam do estacionamento,  
os promotores, Brent Wible e Mike O’Neill, acomodaram-se  
e pediram o pequeno-almoço. Era a sua investigação, o seu bebé, 
mas como estavam em solo britânico, a Scotland Yard é que  
trataria da detenção e eles teriam de se contentar em receber 
atualizações por telefone.
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O alvo era um londrino de 36 anos chamado Navinder Singh 
Sarao, que ganhara 70 milhões de dólares nos mercados de futu-
ros dos EUA usando uma variedade de métodos questionáveis 
e que, no parecer do governo americano, ajudara a precipitar o 
mais dramático colapso do mercado na história recente, o cha-
mado «Flash Crash» de 2010.

Os americanos estavam há meses a monitorizar Sarao à distân-
cia, lendo os seus e-mails, localizando os seus bens, entrevistando  
os seus cúmplices e observando os seus movimentos. No entanto, 
nenhum dos investigadores o conheceu e ele permaneceu uma 
espécie de enigma. Eles sabiam que Sarao negociava sozinho a 
partir da casa dos pais e que se orgulhava de ser um estranho 
para Wall Street e para o mundo do trading de alta frequência, 
ou HFT1, que ele ridicularizava por estarem cheios de geeks. Mas 
os registos mostravam que ele costumava fazer apostas superio-
res às dos maiores bancos e fundos de cobertura do mundo. Eles 
tinham ouvido histórias de Sarao a aterrorizar funcionários da 
Chicago Mercantile Exchange, o mercado eletrónico onde ele 
operava. Um funcionário ficou abalado quando Sarao, com um 
sotaque algures entre o do East End londrino e o de um rufia 
asiático, ameaçou cortar-lhe os polegares. No entanto, os corre-
tores de Sarao descreveram-no como um gatinho que se perdeu 
no caminho para o escritório.

Os polícias levaram cinco minutos a chegar à morada, uma 
casa geminada bege de dois andares com uma varanda de plás-
tico e uma antena parabólica, que não se distinguia das outras 
à volta. Os pais de Sarao compraram-na em 1982, alguns anos 
depois de chegarem de Punjab, na Índia. Hounslow tem uma 
grande comunidade Sikh e, como fica por baixo da rota de voos 
de Heathrow, os custos dos imóveis são baixos. Desde os 3 anos 
de idade, Nav observava aviões a rugir por cima da sua cabeça, 
tão perto que quase lhes conseguia contar as janelas. À medida 
que crescia, organizava corridas com os seus dois irmãos mais 
velhos e as crianças da vizinhança, onde a polícia agora estacio-
nava os seus veículos descaracterizados. Hoje em dia, tal como  

1 High-frequency trading, em inglês. [N. T.]
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o Departamento de Justiça sabia ao rastrear o seu endereço de IP,  
Sarao levava uma existência mais noturna, negociando nos mer-
cados dos Estados Unidos até por volta das 22h, ficando depois 
acordado até às 3 ou 4 da manhã. Ele raramente acordava antes 
do meio-dia, e quando um dos polícias tocou à campainha  
às 8 da manhã, Sarao dormia profundamente.

O pai de Nav, Nachhattar, um homem baixo de barba grisalha, 
abriu a porta. Depois de recuperar a compostura, gritou para o 
filho sair da cama e descer as escadas. Nav surgiu no corredor 
com calças largas de fato de treino e sweatshirt, fios de cabelo 
preto e grosso a apontar para o céu. «Senhor Sarao, venho com a 
Polícia Metropolitana», disse o responsável pela operação. «Esta-
mos aqui para o prender por fraude e manipulação de mercado. 
Não tem de dizer nada, mas poderá prejudicar a sua defesa se não 
mencionar, quando questionado, algo em que posteriormente se 
venha a basear em tribunal. Tudo o que disser poderá ser usado 
como prova. Compreende?»

Por essa altura, a confusão havia chamado a atenção dos vizi-
nhos. A mãe de Nav, Daljit, que estava a fazer babysitting do outro  
lado da rua, na casa do seu filho mais velho, Rajvinder, voltou 
para casa atordoada. As pessoas espreitavam através das cortinas 
de rede. A polícia não era uma visão incomum em Hounslow, um 
dos bairros mais pobres do oeste de Londres, mas raramente apa-
recia com tanta gente e ninguém conseguia compreender o que 
eles poderiam querer dos Saraos, uma família humilde e respei-
tável que se mantinha recolhida e frequentava o gurdwara2 local.

Nav foi intimado a tomar banho e a pegar em algumas roupas 
enquanto os seus pais esperavam em silêncio na cozinha. Quando 
ele terminou, os polícias começaram a vasculhar a propriedade. 
O quarto de Nav no andar de cima estava malcuidado e chei-
rava a mofo. Havia uma cama de solteiro, um tigre de peluche 
do tamanho de um labrador, uma grande televisão ligada a uma 
consola de jogos e um armário que continha pomadas e loções 
encomendadas pelo correio para fomentar um aspeto jovem e 
estimular o crescimento do cabelo. Junto a uma parede estava 

2 Templo sikh. [N. T.]
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um par de chuteiras rosa Adidas com a assinatura «Para o Nav, 
de Lionel Messi». Uma réplica em tamanho real da taça Jules 
Rimet, do Campeonato do Mundo de Futebol, estava a um canto.

A cena do alegado crime era uma pequena área de trabalho 
na ponta da cama que albergava o computador de Nav. Parecia 
não conter nada de última geração ou terrivelmente incomum: 
uma mesa com três ecrãs ligados a uma linha normal de banda 
larga; alguns discos rígidos Samsung; e uma câmara de filmar 
de aparência um pouco datada. Então foi aqui que Sarao juntou 
uma fortuna e vergou o sistema financeiro global? Era difícil de 
entender.

No McDonald’s, os promotores esperaram pela confirmação 
da detenção de Sarao, depois ligaram a Jeff Le Riche, advogado 
da Commodity Futures Trading Commission, que estava à espera 
em sua casa em Kansas City, onde eram 3 da manhã. A CFTC,  
o regulador indicado para a indústria de futuros, começou a inves-
tigar Sarao a partir de uma denúncia em 2012. Mas enquanto 
órgão civil, tem poderes limitados, pelo que encaminhou o 
assunto para o Departamento de Justiça em 2014. Agora esta-
vam a trabalhar juntos. Depois de obter o sinal verde, Le Riche,  
o chefe da investigação da CFTC, disparou uma série de e-mails 
previamente escritos a instruir os corretores de Sarao e os bancos 
offshore a congelarem as contas dele.

Um pouco antes do meio-dia, Nav foi algemado e conduzido 
para o exterior. Quando estavam a sair, ele disse a um dos polí-
cias: «Espera um minuto, mano.» Havia um jogo de futebol na 
televisão naquela noite e Nav queria correr até lá acima para o 
colocar a gravar. «Não me parece que vás ter tempo para o ver, 
filho», foi a resposta. O agente tinha razão. Sarao não voltaria 
a colocar os pés em sua casa nos quatro meses seguintes. Nessa 
altura, ele seria conhecido em todo o mundo como o «Flash 
Crash Trader» e o «Cão de Caça de Hounslow»; o flagelo dos 
mercados ou um herói popular moderno, dependendo de a quem 
se fizesse a pergunta.

Nessa tarde, tanto o Departamento de Justiça como a CFTC 
enviaram comunicados à imprensa a anunciar a detenção.  
O texto era dramático. «Um corretor de futuros foi preso hoje no 
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Reino Unido por fraude eletrónica e fraude de commodities nos 
Estados Unidos, e acusações de manipulação associadas ao seu 
alegado papel no “Flash Crash” de maio de 2010», dizia o comu-
nicado do Departamento de Justiça. Sarao «usou um programa 
de negociação automatizado para manipular o mercado», conti-
nuava, obtendo «lucros significativos» e contribuindo para uma 
«grande queda no mercado de ações dos EUA».

Para uma multidão de repórteres e profissionais de finanças, 
o anúncio foi chocante e bizarro. Por um lado, o Flash Crash — 
aquele período apocalíptico de meia hora em que os mercados à 
volta do mundo entraram em colapso antes de recuperarem nova-
mente, e em que as ações mudaram temporariamente de mãos  
a 0,0001 cêntimos — ocorrera há quase cinco anos. Seguiram-se 
audiências no Senado, trabalhos académicos e incontáveis artigos,  
mas houve pouco consenso sobre o que causara o colapso. Agora, 
aparentemente do nada, o governo americano afirmava ter resol-
vido o mistério: foi um especulador solitário em Londres que 
aprendeu o seu ofício num salão por cima de um supermercado 
dos arrabaldes.

Os comunicados levantaram mais perguntas do que respostas. 
Se o que o governo afirmava era verdade, por que razão demo-
raram as autoridades tanto tempo para agir? Por que razão não 
houve sugestão de manipulação de mercado no seu relatório de 
104 páginas sobre o crash? E o que dizer sobre a estabilidade do 
moderno sistema financeiro global quando um indivíduo soli-
tário com um PC e uma ligação à Internet pode causar tantos 
estragos? Sarao foi acusado de uma coisa chamada spoofing, 
segundo a qual um trader coloca uma série de ordens de compra 
ou venda, induzindo outros participantes a seguirem o exemplo, 
e depois cancela-as antes de serem executadas, com o objetivo 
de empurrar o mercado para cima ou para baixo. Foi um delito 
totalmente novo — Sarao foi apenas o segundo indivíduo a ser 
criminalmente acusado de spoofing, e o primeiro cidadão não 
americano — e polémico nos círculos financeiros porque as suas 
vítimas eram predominantemente empresas de trading de alta  
frequência altamente lucrativas cujo modus operandi era monito-
rizar as ordens de outros participantes e tentar passar à frente deles 
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usando sistemas informáticos extremamente rápidos. Algumas  
pessoas alegaram que o spoofing na verdade tornou os mercados 
mais justos ao restringir o domínio crescente dessas entidades a 
que Michael Lewis chamou «Flash Boys» no seu livro de 2014 
com o mesmo nome. Independentemente disso, desde os primei-
ros dias em que os bens foram comprados e vendidos usando 
gestos com as mãos em espaço aberto, o logro e as artimanhas 
foram considerados parte da exaltação competitiva dos mercados 
financeiros. Agora, com o apoio da indústria de HFT, o spoofing 
foi declarado ilegal. Era como se o bluff fosse considerado ilegal 
no póquer.

As autoridades dos EUA tiveram o cuidado de afirmar que os 
disparates de Sarao apenas contribuíram para o crash, mas essa 
nuance perdeu-se na cobertura mediática que se seguiu. «Como Um 
Homem Destruiu o Mercado de Ações», dizia uma manchete típica. 
No final da tarde, jornalistas e equipas de TV aglomeraram-se  
no beco sem saída de Sarao. Os pais de Nav não conseguiram dar-
-lhes nenhuma resposta. «Não sei nada sobre computadores», disse 
Nachhattar a um repórter. «Tudo isto é novidade para mim.»

A história que acabaria por emergir era tosca e, subliminar-
mente, havia uma história maior, sobre como os mercados que 
determinam o valor das nossas empresas, o custo da nossa 
comida e combustível, e a dimensão das nossas pensões se haviam 
transformado em poucos anos graças a avanços tecnológicos que 
prometiam muito, mas cujos riscos ainda não podem ser total-
mente compreendidos. É a história do surgimento de uma nova 
elite financeira, cujo intelecto e compreensão superior das dispo-
sições subjacentes ao sistema financeiro permitiu que usurpassem 
milhares de milhões de dólares a investidores comuns enquanto 
os reguladores se sentavam em coma ao volante; e do custo 
humano quando uma indústria é automatizada e os robôs subs-
tituem as pessoas. É, porém, acima de tudo uma história sobre o 
que acontece quando um homem se recusa a aceitar as cartas que 
lhe são dadas e, em vez disso, decide ripostar, sem se importar 
com as consequências.


