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Artigo na página central
rebate e questiona a posição do BB perante as
soluções para a Cassi

Em entrevista ao jornal
Valor Econômico, Joseph
Stiglitz, Prêmio Nobel
de Economia, fala sobre
capitalismo, mercado e
as questões cruciais
para a falta de
crescimento do Brasil.
Página 7
O administrador de
empresas, Wagner
Gomes, mostra porque
a economia brasileira
transformou-se em uma
economia “vudu”.
Página 6

ELEIÇÕES ANABB
Nas eleições ANABB temos sido consultados sobre que nomes apoiar. Dentre
nosso imenso universo de colegas é tarefa muito difícil indicar um ou outro, correndo o risco de esquecer outros merecedores de nosso apoio e consideração.
Contudo, não podemos nos omitir e assim, encaminhamos uma lista de candidatos que merecem nosso apoio e voto.
LEMBREM-SE ao receber a cédula ou votar pela internet, você só pode escolher 21 nomes para o Deliberativo e 3 para o Fiscal. As eleições acontecem de
01/10/2015 a 03/11/2015

100
ADELMO VIANNA GOMES
(ADELMO VIANNA)
104
AMIR GONÇALVES DOS
SANTOS (Amir Santos)
114 ANTONIO SERGIO RIEDE
(SERGIO RIEDE)
116 BENEDITO SERGIO DE REZENDE
124 CELIA MARIA XAVIER LARICHIA ( CELIA LARICHIA)
129 CLAUDIO NUNES LAHORGUE (LAHORGUE)
141

ELAINE MICHEL

148
FERNANDO AMARAL BAPTISTA FILHO (FERNANDO AMARAL)
156
GILBERTO MATOS SANTIAGO (GILBERTO SANTIAGO)

O dinamismo da notícia
através da internet
explica o encolhimento
e fururamente a extinção
do jornal de papel. É o
assunto do Editorial.
Página 2

159
HAROLDO DO ROSARIO
VIEIRA (HAROLDO VIEIRA)
160
HERMINIO SOBRINHO
(HERMINIO)
164
ISA MUSA DE NORONHA
(ISA MUSA)
170

JOAO BOTELHO

174
179

JOSE BRANISSO
JOSÉ MARIA RABELO

188 LEOPOLDINA MARIA CORREA FREITAS (LEOPOLDINA CORREA)
200
LUIZ OSWALDO SANTIAGO MOREIRA DE SOUZA (LUIZ
OSWALDO)
207
MARIA GORETTI F BARONE FALQUETO (GORETTI BARONE)
210
MARIO TATSUO MIYASHIRO (MARIO TATSUO)
218 PAULA REGINA GOTO
(PAULA GOTO)
225 REINALDO FUJIMOTO
(FUJI)

CONSELHO FISCAL
311
FRANCISCO MARIQUITO
CRUZ (MARIQUITO)
313 ILMA PERES CAUSANILHAS RODRIGUES
326
VERA LUCIA DE MELO
(VERA MELO)
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Editorial

O fim do papel?
Você, caro Associado, deve estar estranhando o
quanto nosso Notícias do BBrasil
tem espaçado sua
chegada. Temos vivido um
pequeno dilema. Hoje em
dia a rapidez das comunicações torna obsoleta, desatualizada qualquer publicação que você receba via
Correios. Com alguns clics
na web, você acompanha
em tempo real tudo o que
acontece com o mundo e
até fora dele (se consultar a
NASA).

tentávamos em receber em
casa, acredite, o jornal de
ontem!!!! Atualmente nenhum jornal impresso, mesmo os maiores veículos do
país, consegue ter a velocidade da informação que se
alastra pelos ares nas ondas da web.
Na grande mídia a situação
é grave. A perda de receita dos jornais americanos
se acelerou entre 2007 e
2009 em meio à recessão
e à explosão dos smartphones e tablets. O problema
da mídia impressa é que os
polpudos retornos obtidos
com a distribuição física de
jornais tornam-se desvantajosos quando a escala
diminui. Se a tese se confirmar, num futuro não muito
distante um grande jornal
como o NYT pode deixar de
circular em versão impressa, ou fazê-lo apenas em
edições dominicais.

Contudo,
sabemos
que muitos não gostam de
acessar a internet ou não
possuem os conhecimentos para tanto. Em respeito a esses vamos manter
nossa jornal, mesmo que
em periodicidade maior. Os
mais velhos talvez se lembrem do quanto era difícil o
acesso às notícias. Alguns
de nós, do interior, nos con- A situação se reflete tam-
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bém sobre os diários brasileiros. Dizem que a descontinuidade dos jornais de
papel por aqui ainda é uma
possibilidade remota, pois
a circulação impressa tem
se mantido estável apesar
da crise, acrescentando
que o Brasil tem um bônus
demográfico e os leitores
dos jornais estão vivendo
mais. Bem, esse é o lado
positivo. Os aficionados em
ler o jornal logo pela manhã
vivem mais e manterão tal
preferência.
Então, fazemos um desafio: hoje em dia você pode
ter notícias da UNAMIBB
via web tanto no Facebook
quanto em nossa página
institucional. Arrisque-se. A
internet é um mundo a parte, novo e instigante.
Você não ficará sem o Notícias do BBrasil impresso,
mas já tem a oportunidade
de navegar pelas nossas
páginas virtuais.

Jornal Notícias do BBrasil
Jornalista Responsável:
Luzia Lobato - MG-04651JP
Edição, Editoração e Projeto Gráfico:
Luzia Lobato
Impressão:
Editora O Lutador (31) 3439-8000
Os conceitos emitidos nos artigos
assinados não representam necessariamente a opinião do jornal, sendo de
responsabilidade dos articulistas.
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Entenda as pedaladas do governo sobre o BB e outros
O Tribunal de Contas da União (TCU)
estipulou em 17 de junho) um prazo de
30 dias para que a presidente Dilma
Rousseff se explique sobre o que o órgão considerou ser uma série de irregularidades nas contas públicas de 2014.
Entre as principais dessas irregularidades estão as chamadas “pedaladas
fiscais” - manobras contábeis que envolveriam o uso de recursos de bancos federais para maquiar o orçamento federal.
O TCU é responsável pela fiscalização dos gastos do governo. Em outras
ocasiões, o tribunal já recomendou ao
Congresso a aprovação com ressalvas
desses gastos, mas um parecer pela rejeição seria inédito na história recente do
país e poderia ampliar as repercussões
políticas do caso.
Em um outro processo aberto para
investigar exclusivamente as pedaladas,
o TCU já emitiu, em abril, um parecer defendendo que o governo cometeu “crime
de responsabilidade” com as tais manobras fiscais.
O órgão ainda está apurando quem
seriam os responsáveis pelas irregularidades, mas a decisão alimenta as expectativas de uma rejeição das contas
públicas.
Na terça-feira, o Ministério Público
também encaminhou um parecer aos
ministros do TCU apoiando a rejeição e
mencionando outras “graves irregularidades”, além das pedaladas.
Em maio a oposição ingressou na
Procuradoria Geral da República (PGR)
com uma ação pedindo a investigação
da presidente Dilma Rousseff pelas manobras contábeis. Na visão da oposição,
essas operações não poderiam ter ocorrido sem o consentimento de Dilma.
O governo admite que as operações
ocorreram, mas nega que sejam irregulares e diz que elas também foram realizadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso.
A questão da irregularidade também
divide especialistas. “De fato, se ficar
provado que um banco público foi usado para financiar o Tesouro, temos uma
infração à Lei de Responsabilidade Fiscal”, opina o especialista em contas públicas Raul Velloso.
O economista Mansueto Almeida,
funcionário licenciado do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA),
concorda. “Parece que de 2012 para cá
essas manobras fiscais vêm sendo feitas
de forma sistemática e planejada - o que
é muito grave e as responsabilidades
disso precisam ser apuradas”, diz.
Já Amir Khair, ex-secretário de Finanças na gestão da prefeita Luiza Erundina (ex-PT, atual PSB), acha difícil provar

que houve infração. “O que estão chamando de ‘pedalada’ não passa de atrasos de pagamentos, comuns em tempos
de crise”, opina.
O que são as ‘pedaladas fiscais’?
São manobras contábeis que, segundo a oposição, teriam como objetivo
melhorar o resultado das contas públicas
- ou seja, ajudar o governo a fazer parecer que haveria um equilíbrio maior entre
seus gastos e suas despesas.
No caso, o governo Dilma é acusado
de atrasar o repasse de recursos para
benefícios sociais e subsídios pagos por
meio da Caixa Econômica Federal, do
Banco do Brasil e do BNDES para passar a impressão de que as contas públicas estariam melhor do que realmente
estavam.
Teriam sido “segurados” um total de
R$ 40 bilhões do seguro-desemprego,
programa Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família, Programa de Sustentação do
Investimento (PSI) e crédito agrícola, segundo o TCU.
Como os desembolsos não foram
efetuados, as contas do governo pareceram temporariamente mais equilibradas.
A questão é que não houve atrasos
no pagamento desses bilhões de reais
em benefícios e subsídios para seus beneficiários, porque os bancos públicos
cobriram esse valor - cobrando juros do
governo pelo uso de tais recursos.
Tais manobras, segundo o TCU, configurariam operações de financiamento,
ou “empréstimos” desses bancos para
o Tesouro, o que é proibido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, de 2000 - embora haja quem refute essa tese.
O que o TCU já decidiu até agora?
Após uma investigação sobre as
“pedaladas”, o TCU concluiu que as
manobras realizadas com recursos dos
bancos públicos federais ferem a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Elas configurariam um “crime de responsabilidade”, infração “político-administrativa” cuja sanção, em última instância, pode ser o impedimento do exercício
de função pública, ou impeachment.
O relator do processo foi o ministro
José Múcio, mas suas conclusões foram
aprovadas por todos os outros ministros
do TCU.
O tribunal ainda está investigando
quem exatamente seria responsável
pela infração. Um total de 17 autoridades
foram convocadas para prestar esclarecimentos, entre elas o ex-ministro da
Fazenda Guido Mantega, o atual ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e
o presidente da Petrobras, Aldemir Bendine.
As defesas dessas autoridades fo-

ram costuradas pelo advogado-geral da
União (AGU), Luis Inácio Adams, e a previsão era de que fossem entregues ao
ministro relator do caso das “pedaladas”,
José Múcio, até o início desta semana.
O ministro Augusto Nardes, relator
do processo que avalia as contas do governo, chegou a opinar que a presidente
Dilma poderia ser responsabilizada legalmente pelas “pedaladas” - e há quem
tenha visto nessa declaração indicações
de que o processo poderia dar embasamento a um impeachment.
Após ouvir todos os convocados, o
TCU deve elaborar um relatório e propostas de sanções. Os autos do processo serão enviados ao Ministério Público,
que poderá abrir ações contra as autoridades responsáveis.
O que acontece se o TCU rejeita as
contas do governo?
A análise do TCU não seria definitiva.
A Constituição estipula que o Congresso
deve dar a palavra final sobre o tema e
uma decisão na Casa poderia levar anos.
De qualquer forma, isso aumentaria
muito as repercussões políticas do caso.
E na oposição, poderiam ganhar força os
grupos que querem impulsionar um processo de impeachment.
Uma rejeição também ampliaria a
desconfiança de agências de classificação de risco e investidores internacionais
sobre as contas públicas brasileiras.
O que é a Lei de Responsabilidade
Fiscal?
Promulgada em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) procurou
consolidar toda a legislação sobre contas públicas que havia até então e introduziu novas regras para controlar o nível
de gasto e de endividamento da União,
Estados e Municípios.
Ela estabelece uma série de regras
para impedir que os governantes de
turno gastem mais do que arrecadam,
embora nem sempre deixe claro quais
as sanções para quem não cumpre as
regras.
“Trata-se de um instrumento importante de estabilização do setor público e
da economia como um todo, que ajudou
a combater a inflação”, diz Velloso.
“A lei proíbe, por exemplo, que os governos passem despesas para seus sucessores sem ter em caixa provisão para
cobri-las, algo que costumava acontecer
muito no passado.”
COMENTÁRIO DA UNAMIBB; Tendo
analisado os balancetes e balanço do BB
referente ao exercício de 2014, a UNAMIBB representou junto ao TCU para esclarecer às dívidas do Tesouro para com
o Banco do Brasil.
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CASS

A PROPOSTA DO BB É UM RISCO E É FALSA A OB
A proposta original do BANCO DO BRASIL invoca a obrigatoriedade de figuração, em seu
Balanço, de provisão contábil,
referente ao valor de cobertura
das contribuições patronais futuras, referentes ao Plano de Associados, abrangendo os participantes que se irão se aposentar
e aos já aposentados/pensionistas.
Informa o BANCO que o
“referido valor é apurado atuarialmente, (5.830 bi) considera a expectativa de vida desse
contingente de pessoas após a
aposentadoria e é trazido a valor presente, utilizando-se uma
taxa de juros de longo prazo. É
por isso que resulta em valor tão
expressivo.’.
Uma primeira observação
a ser feita é que, conforme visto, o próprio ato regulatório estabelece, não só uma série de
premissas atuariais, como de
outros elementos, influentes na
mensuração do valor provisional; devendo destacar-se, em se
tratando de assistência à saúde,
os custos médicos.
A seguir, explicita a proposição que, se a opção do BANCO para a solução dos déficits
da CASSI fosse pela majoração
de sua contribuição patronal, o
aumento repercutiria nesse valor; o que é considerado um ‘impacto negativo no resultado da
Empresa’, afetando, diretamente, seu lucro líquido e reduzindo
‘o montante de distribuição de
PLR e dividendos, dentre outras
consequências negativas para
todos’.
Ora, o provisionamento em
tela tem características próprias.

Segundo a comissão técnica, dentro da estrutura do IASC,
responsável pelas publicações
de interpretações chamadas
SIC, com a finalidade de responder às dúvidas interpretativas
dos usuários, o objetivo das demonstrações financeiras ‘consiste em proporcionar informação
acerca da posição financeira,
desempenho e alterações na
posição financeira de uma empresa, que seja útil a um vasto
leque de usuários na tomada de
decisões econômicas. Além disso, essas demonstrações devem
representar uma imagem fidedigna da posição financeira da
empresa. Na busca da propagação dessa imagem fidedigna, o
reconhecimento e/ou a divulgação das contingências assumem
especial importância, embora
suas características implícitas
nem sempre estejam intimamente ligadas à aplicação rigorosa
dos princípios contábeis. Daí, a
dificuldade de encontrar pontos
de equilíbrio entre o dever de
informar, mesmo em notas explicativas, e a manipulação da
informação.’

probabilidades e improbabilidades, em maior ou menor grau.
O Pronunciamento Técnico CPC 25/09, do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, e
por esse aprovado, a partir do
IAS 37 (‘International Accounting
Standard’) sobre ‘Provisions,
Contingent Liabilities and Contingent Assets’, da ‘International Accounting Standard Board’
(IASB), foi também aprovado
pela Deliberação CVM nº 594,
de 15.09.09.
Trata de ‘provisões e passivos contingentes’; conceituando
provisão como ‘um passivo de
prazo ou valor incertos’ (item 10).
Prevê que, havendo disputa sobre o pagamento de um
valor, deve ser adotada a classificação de perda provável (maior
chance de perda, em relação à
vitória); possível (risco de perda,
menor do que o de vitória); ou remota (pequeno risco de perda).

A Provisão é uma retenção
de recursos próprios, visando a
cobrir perdas esperáveis para o
futuro, assegurando a estabilidade e a continuidade das atividades da empresa. Justifica-se
pelos Princípios da Prudência,
Competência e Continuidade.

O reconhecimento da provisão deve ter lugar, ‘quando, e
apenas quando’, uma entidade
tem uma obrigação presente (legal ou não-formalizada) como resultado de um evento passado;
sendo provável que uma saída
de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação’;
e ‘possa ser feita uma estimativa
confiável do valor da obrigação’.

As lições da Ciência Contábil são expressas quanto à
inerência, da formulação de juízos de valor, à caracterização
de possíveis perdas. Para tanto, avaliam-se histórico, contingências, eventualidades, numa
ambiência dominada por possibilidades ou impossibilidades;

Diverso é o conceito de
‘passivos contingentes’, que
abrange ‘uma obrigação possível, que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência,
ou não, de um ou mais eventos
futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade’;
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CASSI

A OBRIGATORIEDADE ALARDEADA PELO BANCO
‘uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas
que não é reconhecida, porque
não é provável que uma saída
de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação; ou
porque o valor da obrigação não
pode ser mensurado com suficiente confiabilidade’.
Um passivo contingente
não deve ser reconhecido; mas
deve ser divulgado, pois é remota a possibilidade de uma saída
global, imediata, de recursos
que incorporam benefícios econômicos.
No caso do desejo do BB
de transferir os 5,830 bi para a
CASSI, reiteramos que isso trata-se de obrigação contratual, e
não, duvidosa; não se podendo
falar em perdas, em resultado
negativo impactante.
O que se submete a cálculos atuariais, de acordo com a
lei das probabilidades e daquela
dos grandes números, e a de outras naturezas é o valor; e não, a
existência da obrigação.
Nesse cenário, preocupação com o zerar o valor provisionado, no tocante aos pós-laborais, traduz, efetivamente, o
propósito de eximir-se da futura
responsabilidade, quanto a eles.
Como remanesce a parcela
obrigacional, quanto aos ativos,
essa terá de ser retratada provisionalmente.
A alocação de recursos, a
dotação, sugerida, teria, como
destinação, a formação de um
fundo, ou seja, de um patrimônio, afetado, especificamente,
mediante blindagem estatutário
-regulamentar, à cobertura dos

benefícios assistenciais com os
já aposentados, e seus dependentes.
Justifica-se o BANCO, rebatendo a crítica de que o conteúdo de sua proposição equivaleria
ao ‘abandono’ das pós-laborais,
sustentando que esse patrimônio, além do resultado de investimentos e aplicações de seus recursos, seria alimentado com um
percentual, que seria acrescido
ao valor de suas contribuições
para os ativos.
Ocorre que, como esse
patrimônio de afetação seria independente do restante do patrimônio geral da CASSI, e daqueles dos demais Planos, teria
ele tratamento econômico-financeiro, contábil e atuarial, específico. Em decorrência, poderia
apresentar superávit ou déficit, o
qual não seria coberto por contribuições do BANCO; sendo os
resultados deficitários arcados,
apenas, pelos pós-laborais.
Quanto ao resultado negativo, o BANCO não teria qualquer responsabilidade; dizendo
acreditar que a deficiência dos
recursos viria a ocorrer, no futuro, caso não viessem a ser
exitosas as chamadas ‘medidas
estruturantes’; idealizadas pelos dirigentes eleitos da CASSI,
e apoiada pelo BANCO; e que
envolveriam a adoção do ‘Modelo Integral de Atenção à Saúde’, com base em ‘Estratégia de
Saúde da Família’, somado à
redução das despesas administrativas.
A alteração ofertada, se
efetivada, não apenas romperia
a solidariedade, o mutualismo,
inerente a um Plano de Benefício Definido, como, em verdade,

corresponderia à ruptura estrutural do mesmo.
Com efeito, a criação do
Fundo consistiria na formação
de um novo patrimônio (não, de
um subpatrimônio do atual), porquanto independente, esse, do
primitivo.
E um dos elementos identificadores de um Plano é a independência patrimonial; a autonomia do acervo de direitos a ele
vinculado.
Considerando a essência
trabalhista dos direitos desses
participantes; a situação contratual, individualizada, de cada um
deles, como integrantes do quadro de destinatários do Plano; e
que o patrocínio não é, apenas,
deste, como um todo, mas de
cada contrato personalizado, entendemos que a mudança de natureza, que a proposta encerra,
não poderia ser objeto de deliberação colegiada, nem mesmo do
Corpo Social da CASSI.
Exigiria,
diferentemente,
um processo migratório, mediante opção individual de aposentados e pensionistas, do atual
Plano para o novo, que se constituiria.
Nessa moldura, fenômeno
jurídico, que se identificaria, seria o da assim denominada ‘saída de patrocinador’.
Temos aqui bem claro o
que maquiavelicamente planeja
o Banco do Brasil: retirar seu patrocínio de cobertura à saúde de
aposentados e pensionistas.
Bom negócio para o BB
e, como é de se esperar, péssimo negócio para aposentados e
pensionistas.
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Venda de ações
do Fundo Soberano
De 29 de junho a 15 de julho o
Tesouro Nacional vendeu 5,6
milhões de ações do Banco do
Brasil pertencentes do Fundo
Soberano. Buscando fazer caixa, o governo arrecadou R$ 134
milhões com a operação. Até aí
nada demais. O estranho foi que
a venda só foi comunicada ao
mercado depois de descoberta
por uma famosa agência de notícias econômico-financeira que
noticiou o fato.
Especialistas em mercado especulam que a venda foi apenas
um teste para medir o impacto.
Porém o mercado reagiu mal e
as ações do BB caíram. Se o
governo vendesse as ações do
Fundo Soberano no mesmo ritmo deste primeiro lote, demoraria três meses para zerar a participação. No entanto, a equipe
econômica deve analisar o movimento das ações para evitar
uma queda brusca do preço, o
que geraria impacto negativo
tanto para o banco, como para o
Fundo Soberano.
Segundo a Bloomberg, o Banco
do Brasil sempre foi negociado
com desconto em relação aos
bancos privados brasileiros. E a
relação é de 5 vezes o lucro previsto para os próximos 12 meses, enquanto que a média dos
100 principais bancos do mundo é de 11,5 vezes por valor de
mercado. Assim, o BB passou
a ser o banco mais barato do
mundo após a venda das ações
pelo Tesouro Nacional.
Visite nossos canais de
comunicação na internet
Página institucional:
www.unamibb.com.br
Facebook:
www.facebook.com/unamibb

Economia vudu
Wagner Gomes1
“Algumas pessoas mudam de partido em defesa de seus princípios. Outros
mudam de princípios em defesa de seu partido.” Sir Winston Churchill

Quando George H. W. Bush disputou
com Ronald Reagan o direito de ser o
candidato republicano à Casa Branca,
atribuiu aquilo que viria a se chamar de
reaganomia a capacidade de gerar um
monumental déficit acumulado das finanças públicas, cunhando o termo de
economia vudu, por pura picardia. Mais
tarde teve que engolir suas palavras
quando Reagan o convidou para ser o
seu candidato a vice-presidente. Quando
Bush sucedeu Reagan na Casa Branca,
o déficit acumulado era o mais alto, não
só da história do país, mas do mundo, e
ele foi forçado a aumentar os impostos,
gesto em sentido contrário ao que tinha
prometido fazer durante a sua campanha. Por isso, tem cara e jeito de déjà vu
o que hoje por aqui ocorre. O governo,
além de desprovido de acurácia, afasta-se daquilo que constituiu uma política
econômica ao sabor das suas urgências
eleitorais. Existe a série denominada The
Walking Dead, na qual os seres humanos
começam a se transformar em mortos-vivos. Parece o Brasil de hoje. Impotentes
para lutar contra o rolo compressor e tal
e quais verdadeiros zumbis, o povo perde sua capacidade de indignação perante uma economia fraca, cujas altas taxas
de juros dificultam a redução de nossas
dívidas interna e externa. O nosso grau
de investimento periga, com todos os indicadores da economia piorando: não é
improvável que a recessão chegue a 2%
neste ano, o IPCA fique acima de 9%, e
a Selic em 16%.
Dentro do conceito de economia vudu
que se propalou, a renúncia fiscal do
mandato anterior da presidente Dilma foi
financiada por excessivo endividamento
estatal, e consistia em propalar que os
cortes nos impostos pagariam os seus
próprios custos. Por isso, teme-se que
esse corte nos gastos, de 70 bilhões de
reais – ínfimo perante um orçamento superior a 1 trilhão –, não passe de promessa ou, o que talvez seja até pior, careça
de uma seleção qualitativa. A economia
vudu robusteceu-se com a economia
criativa, através da qual as pedaladas
fiscais consertaram aquilo que se poderia constituir em crime de responsabilidade para o Executivo. Esse comportamento significou fraudar, legalmente, os
dados. Os déficits acentuados podem
ser positivos em determinado momento,
tal como no período posterior à crise de
2008. Mas perpetuá-los em igual magnitude, é suicídio econômico. Ademais,
é sempre bom lembrar que os bancos

são os principais
compradores de
dívida soberana.
Nessa hipótese,
Joseph Stiglitz,
prêmio Nobel de
economia
em
2001, alerta-nos
que o governo
poderia
ver-se
obrigado a pedir ajuda aos bancos, aos
quais, depois, teria que ajudar. Se isso
acontecer – o governo resgata os bancos e estes resgatariam o governo –, o
sistema converte-se numa economia
vudu. É bem verdade que a austeridade
fiscal pode se transformar no antídoto a
esse descalabro. Porém, as medidas saneadoras propostas por Joaquim Levy,
eminentemente técnicas, foram classificadas pela presidente como táticas,
no recente congresso do PT. O famoso
espetáculo do crescimento, que deveria
permear o estilo PT de governar, hoje
não passa de uma piada.
O Banco Central fechou os olhos para
a inflação no período eleitoral, a Petrobras perdeu muito dinheiro no falso combate à inflação, sem falar nas desconfianças que cercam os financiamentos
do BNDES. Por essas e por outras, acumulam-se os sintomas de esgotamento
epistemológico do partido do governo. O
fato é que o modelo econômico petista
ruiu sobre o próprio peso. Ademais, se
confirmadas as projeções econômicas
para 2015, teremos este ano o sétimo
pior desempenho da economia brasileira em 100 anos. Esses movimentos
constituem autênticos rituais de vudu.
Para complicar ainda mais, o prognóstico sombrio de subida de juros nos EUA
é outro fator que faz perigar a nossa retomada de crescimento, que vai ser longa, lenta e difícil. Parodiando o Cazuza,
quanto ao futuro, não vejo grana, só vejo
dor. Até pouco tempo era difícil imaginar
um cenário com Dilma acuada pela Operação Lava Jato, incapaz de promover
ajuste fiscal, que se arrasta, conjugado
com economia ruim, crescente rejeição
popular e, de quebra, sendo alvo de duras críticas formuladas pelo seu mentor,
Lula da Silva. Vamos ver como se comporta o programa de concessões de infraestrutura, anunciado pelo governo,
com pompas e circunstâncias. A julgar
pelas experiências passadas...

*Wagner Gomes é Administrador de
Empresas e associado da UNAMIBB
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Mercado deve agir como mercado
Joseph Stiglitz*
Filho de uma professora primária e de um
vendedor de seguros, o economista Joseph Stiglitz passou a infância em uma típica
família de classe média americana, no município de Gary, no Estado de Indiana. A cidade era um território fértil para prosperar o
“sonho americano”, o ideal exportado para
o mundo de igualdade de oportunidades
que beneficiava a população dos Estados
Unidos. Aos 72 anos, Stiglitz hoje lamenta
toda vez que visita sua terra natal e constata que Gary se tornou o emblema de um
sonho que ficou no passado. “Os EUA foram a primeira sociedade de classe média,
mas estamos prestes a nos tornar o primeiro país com uma sociedade de classe média que deixará de ser de classe média”,
diz Stiglitz, em entrevista ao Valor.
Prêmio Nobel de Economia, Stiglitz ajudou
a pôr o tema da desigualdade no centro do
debate, quando escreveu o artigo “Do 1%,
para o 1% e pelo 1%”, publicado na revista
“Vanity Fair”, em maio de 2011. No texto,
o ex-economista chefe do Banco Mundial
descrevia a crescente má distribuição de
renda nos EUA, onde 1% da população
controlava mais de 40% da riqueza e recebia mais de 20% da renda. Quatro meses
depois, surgiu o movimento Occupy Wall
Street, com o slogan “Nós somos os 99%”.
Conselheiro econômico de Hillary Clinton, pré-candidata democrata à Presidência dos EUA, Stiglitz propõe uma agenda
ampla para mitigar o problema, que inclui
aumento de impostos para os mais ricos e
limite de monopólio. Ele diz estar otimista
com Hillary e que ela tem sido enfática em
sua crítica a Wall Street e ao setor financeiro. “Não quero afirmar que existe unanimidade nesse sentido. Ainda há pessoas
no Partido Democrata muito próximas de
Hillary que tentam defender os abusos de
Wall Street.”
O problema atual, observa Stiglitz, não está
no capitalismo, mas em como o capitalismo
do século XXI teria sido distorcido por outro
modelo econômico, a chamada economia
pelo lado da oferta, que caracterizou a era
Reagan. “A marca atual do capitalismo é
um simulacro de capitalismo”, escreveu.
“Se fizéssemos os mercados agirem como
mercados, teríamos menos desigualdade.”
A desigualdade é justamente o tema de
“Great Divide: Unequal Societies and What
We Can Do About Them” (A grande divisão:
sociedades desiguais e o que podemos fazer a respeito, em tradução livre), que será
lançado no Brasil pela editora Alta Books
no segundo semestre. No livro, o economista afirma que a desigualdade é uma escolha, resultado cumulativo de políticas injustas e prioridades mal direcionadas. Em
novembro, o economista fará uma palestra,
em São Paulo, dentro do projeto Fronteiras
do Pensamento.
Na entrevista a seguir, concedida, por telefone, Stiglitz fala da crise da Grécia e da

situação econômica brasileira. “O Brasil
precisa é de uma reforma fundamental em
seu setor financeiro. Vocês têm uma das
taxas reais de juros mais altas do mundo.
Não é de surpreender que isso esteja afugentando os investidores.”
Valor: Novo relatório do Fundo Monetário
Internacional (FMI), lançado na semana
passada, diz que a distância entre ricos e
pobres está crescendo em muitos países.
O senhor acredita que as medidas que sugere para a economia dos EUA também
poderiam funcionar em outros países que
enfrentam esse problema da desigualdade?
Stiglitz: Sim, acredito nisso, muito mesmo.
Diria, e isto é visível nos dados, que os
países que seguiram a política americana
foram os países que tiveram o pior desempenho. Há uma clara ligação entre nossa
política - a política americana, que ajudou
a gerar desigualdade e problemas como a
globalização - e aqueles, como os países
escandinavos, que trabalharam para conter o aumento da desigualdade. Suécia,
Finlândia e Noruega conseguiram crescimento na renda per capita igual ou mais
rápido do que os EUA, e com muito maior
igualdade.
“É preciso pensar como reformar o setor
financeiro do Brasil para que funcione melhor. Não há razão para o Brasil não crescer”
Valor: O Brasil atravessa uma fase difícil:
baixo crescimento do PIB, taxa de desemprego em expansão e o governo realiza um
ajuste fiscal muito severo e aumenta as
taxas básicas de juros, porque a inflação
está alta. São medidas inevitáveis?
Stiglitz: Em primeiro lugar, acho que, em
termos gerais, a austeridade não funciona.
O Brasil tem um problema específico em
seu setor financeiro, que é muito fragmentado. Algumas pessoas têm acesso a uma
taxa de juros e outros a outras...
Valor: O senhor se refere ao BNDES, que
oferece taxas melhores para seus financiamentos?
Stiglitz: Algumas pessoas têm acesso ao
BNDES e outras não têm, portanto, têm de
ir a outros bancos, que cobram taxas de
juros altíssimas, que estão entre as mais
altas do mundo. O Brasil precisa é de uma
reforma fundamental em seu setor financeiro. Vocês têm uma das taxas reais de
juros mais altas do mundo. Não é de surpreender que isso esteja afugentando os
investidores. Todas essas questões são
históricas, mas acho que qualquer um que
olhasse para o sistema financeiro brasileiro, com suas taxas de juros reais altíssimas, diria: “Não surpreende que vocês
não conseguem crescer”. É preciso pensar
como reformar o setor financeiro do Brasil
para que funcione melhor. Não há razão
para o Brasil não crescer e, principalmente,
para haver um aumento no desemprego.

Vocês têm excesso de capacidade em determinadas áreas, mas a questão é o que
está gerando inflação e quais são os gargalos e como solucioná-los.
Valor: Como o novo modelo de crescimento da China, mais concentrado no aumento
do consumo interno, pode afetar emergentes como o Brasil, que exporta bilhões de
dólares aos chineses?
Stiglitz: O crescimento chinês tem sido o
motor do crescimento do mundo, e uma
das grandes preocupações é com o fato de
que, desde que a China passou a ser o motor do crescimento do mundo, quando ela
desacelera, o mundo desacelera. A desaceleração da China está tendo um impacto
importante em todo o mundo. Há uma lição
importante nisso para o Brasil. O país se vê
como fonte de matéria-prima, de soja, minério de ferro. Acho que o Brasil deve pensar na China como um gigantesco mercado
consumidor, como você disse, e começar a
exportar produtos com base em sua tecnologia de aviação, biocombustíveis, etanol.
O Brasil deve fortalecer suas relações em
pé de igualdade, não com base no tipo de
exploração que marcou seu passado.
Valor: No ano passado, quando os Brics
criaram o novo Banco de Desenvolvimento, o senhor se mostrou otimista com a força geopolítica da iniciativa e disse que era
uma boa alternativa para a China, em virtude das gigantescas reservas monetárias
que o país tem...
Stiglitz: O banco teve um papel importante na mudança da arquitetura geopolítica
e financeira mundial, de duas maneiras.
Mostrou que os Brics podem se juntar e
fazer algo como um todo, já que os EUA e
a Europa estavam afundados em seus problemas. É hora de os emergentes fazerem
seu trabalho e crescer. A cooperação SulSul é o caminho do futuro, principalmente
levando em conta que os EUA não conseguirão exercer liderança pela via da parceria democrática enquanto os republicanos
continuarem agindo como agem. Não estão comprometidos com o fortalecimento
das instituições globais. Em segundo lugar,
o banco possibilitou que a China criasse o
Banco Asiático de Infraestrutura, que terá
forte impacto na Ásia, em particular.
* Foi presidente do Conselho de Assessores Econômicos (Council of Economic
Advisers) no governo do Presidente Bill
Clinton (1995-1997), Vice-Presidente Sênior para Políticas de Desenvolvimento do
Banco Mundial, onde se tornou o seu economista chefe. Recebeu, juntamente com
A. Michael Spence e George A. Akerlof, o
Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel, também designado
por “Prémio Nobel de Economia” em 2001
“por criar os fundamentos da teoria dos
mercados com informações assimétricas”.
Stiglitz defende a nacionalização dos bancos americano e é membro da Comissão
Socialista Internacional de Questões Financeiras Globais.
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CPI dos Fundos de Pensão
A vice-presidente da UNAMIBB e
presidente da FAABB, Isa Musa de
Noronha foi convocada a prestar
depoimento na CPI dos Fundos de
Pensão. Ainda não há data marcada. Divulgaremos assim que for
estabelecida. Abaixo, cópia do requerimento.
Câmara dos Deputados
REQUERIMENTO Nº REQ 264/2015
27 de agosto de 2015.
CPI DOS FUNDOS DE PENSÃO
Requer a convocação do Sra. Isa
Musa de Noronha – Presidente da FAABB - Federação das Associações de
Aposentados e Pensionistas do Banco
do Brasil.
Senhor Presidente, Nos termos das
disposições constitucionais (art. 58,
§3º da CF/88), legais (art. 2º da Lei
1.579/52) e regimentais (art. 36, I do
Regimento Interno da Câmara dos
Deputados), requeiro a convocação
do Sra. Isa Musa de Noronha – Presidente da FAABB - Federação das
Associações de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil, para
prestar depoimento nesta CPI criada
“com a finalidade de investigar indícios
de aplicação incorreta dos recursos e
de manipulação na gestão de fundos
de previdência complementar de funcionários de estatais e servidores públicos, ocorridas entre os anos de 2003
e 2015, e que causaram prejuízos vultosos aos seus participantes”.
JUSTIFICATIVA
Esta CPI foi criada mediante o Requerimento de instituição de CPI nº
15/2015 com a finalidade de investigar
indícios de aplicação incorreta dos recursos e de manipulação na gestão de
fundos de previdência complementar
de funcionários de estatais e servidores públicos, ocorridas entre os anos
de 2003 e 2015 Neste contexto, a partir dos indícios divulgados por meios
de comunicação, surge à necessidade
de ouvir a Presidente da Federação
das Associações de Aposentados e
Pensionistas do Banco do Brasil, para
elucidar o uso político da PREVI pelo
Patrocinador.
Sala das Comissões, em 25 de agosto
de 2015.
Pompeo de Mattos (PDT-RS)

Cliente bancário não tem para onde correr
O texto abaixo é de autoria do repórter Fernando Torres e foi publicado
originalmente no jornal Valor Econômico de 04/08/2015
A venda do HSBC para o Bradesco leva o nível de concentração
bancária do Brasil para um patamar
tão alto que deveria fazer o Banco
Central (BC) repensar seu modelo de supervisão de qualidade de
atendimento.
O fato de os cinco maiores bancos do país terem mais de 70% do
total de ativos do sistema financeiro
já é preocupante. Mas o dado que
mais assusta é que Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa e Santander concentram agora mais de 91%
das agências bancárias - fatia que
aumentou em quase quatro pontos
com a venda do HSBC.
Há dez anos, esses mesmos cinco bancos tinham 72% das agências. Pelo caminho, ficaram Unibanco, comprado pelo Itaú; Real,
adquirido pelo Santander; além de
Nossa Caixa e Besc, arrematados
pelo BB.
O BC divulga mensalmente o
ranking das instituições com maior
volume de reclamações que chegam até ele. A ideia é que esse
tipo de exposição pública estimule
o banco a melhorar seus serviços,
para que sua imagem perante os
demais clientes não seja afetada
e isso não prejudique seus resultados de longo prazo. E que sirva de
referência para os clientes escolherem com que banco eles querem
se relacionar.
Essa estratégia parece pouco
eficiente quando o número de concorrentes é muito pequeno, e os
líderes dos rankings de reclamação se alternam periodicamente.
O brasileiro que consome serviços
bancários conhece bem a realidade. Enquanto está fazendo apenas
transações corriqueiras, na internet

e nos caixas automáticos, tudo OK.
Mas basta precisar de alguma diferente para começar o sofrimento.
Quem precisa ir ao banco para
pagar um boleto vencido às vezes é
barrado na porta ou então avisado
que a agência não tem mais caixa.
Aquele que faz tudo para não pisar
numa agência pode se aborrecer
ao ser informado que precisa ir ao
banco para concluir uma TED que
começou a fazer na internet. Se
perder o cartão e precisar tirar dinheiro, coitado. Será encaminhado
para a agência onde abriu a conta,
mesmo que ela esteja a mais de 2
mil km de distância, em outro Estado.
Em outras palavras, um cliente
que tem uma má experiência com o
banco 1 provavelmente já teve outro episódio de descontentamento
com os bancos 2 e 3. Ele até poderia arriscar um dos outros dois, mas
tem um familiar ou amigo que vive
falando mal do banco 4 e o banco 5
não tem uma rede de atendimento
que lhe convém. Assim, o correntista que é mal atendido simplesmente não tem para onde correr.
Entre as falhas de serviço, uma
das que mais me intriga são as cobranças indevidas, que respondem
por 20% das queixas neste ano.
Primeiro porque, para contestá-las,
o cliente faz uma série de ligações
pagas que, invariavelmente, custam mais do que o valor tirado da
sua conta. E quando o banco reconhece o erro, o valor devolvido
não inclui correção ou indenização.
O BC poderia exigir que os bancos
paguem os mesmos juros que - no
cheque especial ou cartão - quando debitarem das contas qualquer
valor indevido.

