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Errar é humano. Persistir é governo
Wagner Gomes
Nos tempos modernos, algo muito parecido com a extinta conta movimento que
era gerida pelo Banco do Brasil, surgiu,
ampliada descomunalmente, pois, também
a Caixa Econômica e o BNDES passaram
a exercer papel assemelhado, fruto do voluntarismo – para sermos generosos – da
presidente Dilma Rousseff. O desarranjo
em nossa economia acentuou-se com esse
tipo de procedimento, apelidado de pedaladas fiscais. Hoje, a correção do equilíbrio
das contas públicas se torna imperiosa
para atingirmos o ajuste fiscal. Joaquim
Levy, abrindo mão de seu posto para Nelson Barbosa, não aguentou tanto descompromisso com a higidez das contas públicas e pediu demissão, pois, em sua visão,
aumentar os gastos públicos para driblar a
crise não passa de idiotice. Ao burlar, propositadamente, a Lei de Responsabilidade
Fiscal, ainda que, na visão míope do governo, com a falácia da melhor das intenções,
esse erro nos trouxe de volta uma alta
inflação, provocou a elevação dos juros,
retirou dinheiro da saúde e da educação,
e reduziu os estados e municípios à condição de mendicância, tornando-os servis
e reféns da falsa caridade de um governo
centralizador, que quer a cada concessão,
em troca, apoio político sem limites.
O déficit fiscal, segundo a revista The Economist de janeiro de 2016, saltou de 2% do
PIB em 2010, para quase 10% em 2015
no Brasil, quando, na União Europeia,
fortemente afetada pela crise, o máximo
admitido tem como limite 3% do PIB. Isso
expõe a orgia nos gastos mal fundamentados, que incentivaram o consumo, esquecendo-se da produção, além de distribuir
benesses – via incentivos – através de
benefícios concebidos por uma burocracia
aparelhada que transformou o nosso setor
público em um antro de corrupção. Como
resultado dessa fantástica política econômica populista, foi montada uma fábrica
de desacertos que está destruindo a nossa indústria e mandando o emprego para
o brejo. O Partido dos Trabalhadores, que
tanto se lambuzou no poder na visão de
seu ilustre filiado Jacques Wagner, segue
concentrando suas forças no fogo amigo.
Ele segue, entretanto, cantando vitórias
sempre que acumula novas derrotas –
numa versão própria, sem o charme do
original, do campo de distorção da reali-

dade, de Steve Jobs. Hoje, quem, de fato,
enxergue uma verdade diferente da oficial,
é julgado insano por aqueles que vivem
uma mentira ou sua verdade irracional.
Eles não conseguem, por exemplo, perceber que a Petrobras valia 77 dólares por
ação no mercado norte-americano e hoje
vale, apenas, míseros 4 ou 5 dólares. Com
essa perspectiva, ela deixou, em um passado recente, de ser empresa comercial,
para tornar-se braço corrupto do governo
e do partido que o abriga, na visão da Justiça brasileira... Ainda assim, a nossa presidente editou medida provisória tentando
sobrestar matéria idêntica que tramitava
pelo Congresso, aproveitando-se de seu
recesso, para alterar a Lei de Corrupção
de 2013. Na visão do jurista Fábio Medina
Osório, ao não incluir o Ministério Público
como ator obrigatório nos acordos de leniência, e sim meramente facultativo, e ao
deixar de fora do jogo o Tribunal de Contas
da União, essa lei beneficiará os corruptos
de todos os matizes.
O Brasil assiste, perplexo, à completa ausência de governança, e não entende a
socialização de perdas através da distribuição do que não foi produzido nem arrecadado, beneficiando uma assistência social
que, embora esteja presente em qualquer
país civilizado, torna-se justificativa para
todos os malfeitos. De quebra, temos o
Congresso que abdicou de seu dever de
legislar, abrindo brechas para que o STF
usurpe a lacuna do poder não exercitado,
por absoluta incompetência de seus componentes. Passada as Olimpíadas, novas
demissões agitarão o nosso cenário macroeconômico. E as festas que celebrarão
a decantada alegria brasileira – Carnaval e
Olímpiadas, neste ano – ao serem vistas
pelo resto do mundo, alimentarão a ideia
parodiada de Nietzsche – de que “aqueles
que foram vistos dançando e pulando, em
meio a tanta tristeza, foram julgados insanos por aqueles que não podiam entender
tanta alegria”–, corroborando, assim, a assertiva falsamente atribuída a Charles de
Gaulle, de que o Brasil não é um país sério. Com tudo isso, anotem aí: ainda sentiremos saudades de 2015.
Wagner Gomes, administrador de empresas e associado da UNAMIBB
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Editorial

EDITORIAL PESSIMISTA? E 2016 como será?

Deveria existir um
astrólogo especialista
em Economia. Deveria?
Mas existe! Achamos
um e ele prevê:
a)      crise econômica
de 2016, como uma
continuação piorada da
crise 2015;
b)      deterioração do quadro econômico por todos os lados. Não
precisa nem ler revistas e relatórios de consultorias especializadas, basta fazer suas compras
mensais em qualquer supermercado, concorda?
c)    crise econômica de 2016 tem
como raiz a credibilidade;
d)   inflação continuará em alta
em 2016;
e)   dólar continuará em alta;
f)   restrição de crédito para empresas;
Só previsões ruins? Defensor
de um ajuste fiscal para começar
a tirar o país do sufoco, o ministro Joaquim Levy deixou o Ministério da Fazenda e foi substituído
por Nélson Barbosa, que prometeu, no entanto, seguir a política
de Levy.
Ele tem o apoio da base aliada do Governo federal que vinha contestando Joaquim Levy
por ter em mente a necessidade
de realizar um ajuste fiscal para
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controlar a situação financeira no
país.
O economista Felipe Leroy faz
uma análise do cenário econômico brasileiro para os próximos
meses e defende a necessidade
de um ajuste fiscal.
“Um cenário tanto quanto
conturbado, que atualmente já é
muito instável. Percebe-se que
estamos pagando um preço muito alto, mas inevitavelmente o
ajuste fiscal precisa ser feito. O
Governo tem um alto nível de endividamento e nós temos que pagar esse preço custe o que custar. Com a saída de um ministro é
como se a gente tivesse perdendo um chefe. E quando se muda
o chefe, muda o jeito de trabalhar, muda a política. Quando se
anuncia a saída de um Ministro
como o Joaquim Levy, que é de
alto nível, realmente é muito preocupante para nós que estamos
vivenciando esse cenário um
tanto quanto instável. Pode piorar muito, pois até o outro entrar,
ficar ciente da situação e tentar
minimamente fazer políticas em
busca de um equilíbrio fiscal isso
pode demorar mais um tempo”,
analisou.
Com essas incertezas no setor
econômico, o empresariado vai
continuar sem investir no Brasil.
Em consequência, o desemprego pode aumentar e 2016 deve
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ser um ano mais complicado do
que 2015.
O economista ainda chama
atenção para a dificuldade dos
brasileiros em pagar altos impostos durante todo o ano.
“Com certeza não damos mais
conta de pagar tantos impostos.
Daqui a alguns dias, o governo
vai tributar 100% da nossa renda. Nós temos uma carga tributária que é o imposto embutido,
aquele imposto que você não
vê, mas paga. Quem sofre mais
é quem ganha menos. É o que
chamamos de imposto regressivo e é a maior fonte de arrecadação do governo. Então quando
ele aumenta o imposto, ele piora
a categoria de baixa renda significativamente”, concluiu.

Junte-se à nossa luta.
Associe-se à UNAMIBB.
Acesse o nosso site: www.
unamibb.com.br , clique
em ASSOCIE-SE, preencha o formulário e envie.
Ou ligue (31) 3194-5900
e enviaremos o formulário
via correios.
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A CASSI: 1992, 1999, 2007, 2015 e amanhã?

Isa Musa de Noronha
A CASSI vive em dificuldades desde
1992. Em 1996 foi feita uma enorme
mudança nos paradigmas da Caixa
e, quem defendeu tais mudanças, o
fez advogando que essas resolveriam a questão. A realidade apontou
outra história. Não resolveu. Ainda
em 1999 os Auditores Independentes já temiam pela sustentabilidade
da CASSI e o Conselho Fiscal de
então recomendou que as contas
do exercício não fossem aprovadas.
Depois em 2005, 2006 a crise voltou
com força. Em mesas de negociação
o BB decidiu por novas mudanças
estatutárias e as fez, além de botar
dinheiro vivo na CASSI. Veio o Benefício Especial Temporário pago
pela PREVI e isso deu certo fôlego à
CASSI. Em 2014 novo déficit fez arrepiar a todos os associados e nova
mesa de negociação foi criada para
discutir não só a cobertura do déficit,
mas as questões de gestão e sustentabilidade na CASSI.
Ao longo de todo ano de 2015 inúmeras reuniões foram feitas com o
Banco e este apresentou como “solução”, nos empurrar os 5,830 bi da
provisão que lhe determina a CVM
e assim desvencilhar-se de vez de
sua responsabilidade para com a
saúde de aposentados e pensionistas. Evidentemente ninguém em sã
consciência aceitou essa proposta
indecorosa, razão pela qual as negociações se arrastam em busca de
uma solução.
Enquanto isso, fora da CASSI, a
saúde entrava em crise atingido a
maioria das operadoras, seja as de
mercado ou as de auto gestão e o
Diretor da CASSI, William Mendes,
bem trouxe essas informações.
Em de 18/01/16, a Folha de São
Paulo publicava que os pacientes
ganham 9 em cada 10 ações contra
planos. Quem realizou a pesquisa
afirmou que o problema que leva à
Justiça está em constante movimento e tem a ver com lacunas da regulação. Observa-se, entretanto, que
a maioria das sentenças favoráveis
aos usuários e contra os planos de
saúde estão ferindo os contratos de
cobertura e determinando que se

façam procedimentos ou forneçam
materiais e medicamentos que não
estão previstos nem na regulação e
nem na legislação da Agência Nacional de Saúde.
A Diretoria da CASSI considera que
se essa tendência não for revista não
vai sobrar um plano de saúde coletivo sério nos próximos anos, com
mensalidades possíveis de serem
pagas. Teme-se que assim a maioria
dos milhões de usuários terá que recorrer ao SUS, pois não terão como
bancar os custos rateados coletivamente por pagar decisões da justiça
para casos individuais não previstos
nos contratos, legislação e custo dos
planos.
Por mais que entendamos urgente aperfeiçoar a gestão da CASSI é
forçoso reconhecer que não há milagre que dê conta da equação perversa residente no setor saúde com
problemas estruturais e conjunturais,
por exemplo:
- inflação médica;
- judicialização que cria despesa assistencial não prevista nos contratos
e legislação;
- rede hospitalar atuando com cheque em branco ao internar pacientes
dos planos conveniados;
- a contribuição pessoal e patronal
atrelada a reajustes de proventos
e benefícios de pensão ou aposentadoria que nem de longe acompanham a inflação oficial e a médica
(que é maior do que a oficial).
Para piorar, ainda segundo análise do Diretor William, a Resolução
259/268 da ANS, de garantia de
atendimento, cujo objetivo correto
era não deixar usuários desassistidos, teve como consequência negativa uma desorganização negocial na
relação operadoras de saúde/rede
credenciada... Os planos de saúde
não estão mais conseguindo credenciar profissionais de saúde, clínicas e
cooperativas de médicos, pois a Resolução acaba obrigando os planos
a pagarem o valor que eles quiserem
em suas consultas.

Pode-se somar a tudo isso as fraudes absurdas no fornecimento materiais e medicamentos e a forma de
organização praticamente em monopólio em que estão organizados os
setores de exames e diagnóstico no
país, a falta de ética de alguns segmentos ou profissionais na área da
saúde e o mais importante nessa
discussão da (in)sustentabilidade no
setor de saúde: a mudança cultural e
estrutural do modelo de saúde atual,
focado na doença e na cura caríssima dela e não na prevenção e cuidado das pessoas, coletivamente, ao
longo da vida.
As questões CASSI não estão imunes a tantas intempéries. Há necessidade urgente de se rever a gestão,
processos, procedimentos, relação
com prestadores e associados. Nos
últimos dias o próprio BB parece ter
compreendido isso. Talvez tenha reconhecido a sua parcela de culpa
na incompetência que um ex-diretor do BB e ex-presidente da CASSI
alardeia em seus vídeos. Tanto que
decidiu pela contratação de empresas especializadas em gestão para
promover estudos aprofundados nos
processos internos, na gestão dos
modelos, em medidas estruturantes
para aumentar a eficiência da gestão da Cassi nas áreas de procedimentos e de regulação e gestão de
prestadores. O objetivo é implantar
dois pilotos do modelo assistencial
da Cassi de Atenção Integral para
100% dos participantes em duas cidades (pilotos) - determinando as
correções necessárias para as medidas estruturantes para que essas
tragam economia nos próximos anos
permitindo que a Cassi persiga seu
objetivo central de implantar o Modelo Assistencial de Atenção Integral
à Saúde, com foco na prevenção de
doenças e promoção de saúde, reabilitação e recuperação. Espera-se
que essas iniciativas apontem como
aprofundar a viabilidade do eixo do
modelo na Cassi, baseado na Estratégia Saúde da Família (ESF) que foi
planejado para ser estendido para o
conjunto dos participantes (Plano de
Associados e Cassi Família) mas até
agora atende poucas pessoas.
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A Previ fechou 2015 com um déficit de RS 13 bilhões. No ano anterior, o superávit fora de RS 12,5
bilhões.
Esse vermelho tem basicamente
um responsável: o desempenho
da carteira de renda variável do
maior fundo de pensão do Brasil, em que o maior ativo são
AÇÕES da Vale.
Só a mineradora, que enfrentou
uma queda superlativa de seu
valor de mercado nos últimos
tempos, responde por metade do
déficit.
O fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil possui
ainda lotes gigantescos de ações
da Petrobras, Banco do Brasil,
Neoenergia e CPFL.
Análise de Ronaldo Nieto Mendes*
Ao longo dos anos tenho ouvido
dizer que a parolagem costuma
anteceder as más notícias. Por
isso fico impressionado com o
que está saindo do forno por estes dias. Argumentos requentados para tentar justificar os maus
resultados. Diria melhor: péssimos resultados. Vem retornando
com mais força o famoso argumento da rentabilidade acumulada anual versus meta atuarial
acumulada (Revista PREVI 185
dez 2015 pág. 9 e ABRAPP). Que
não serve para consolar e aliviar
ninguém no momento presente
de constantes e sucessivos déficits em montante superior a R$
30 bilhões, decorridos poucos semestres.
Enquanto as indicações desse
gráfico vão às nuvens, contingente significativo de associados
pena com seus benefícios em
frangalhos e constante desvalorização corroídos pela alta inflação e compromissos inadiáveis
inclusive relativos a saúde para

13 BILHÕES DE DÉFI
chegar ao próximo dia 20. Quiçá,
aguardando ansiosamente serem
socorridos pelo “dificultoso” empréstimo simples que vai sendo
empurrado ano a ano, com trocos
minguados para proteção, segundo dizem, contra o excessivo endividamento.
Essa situação da rentabilidade
acumulada somente demonstra
que com pequenas variações
nas alocações (direcionamentos), todo resto funciona no piloto automático, com as exceções
de praxe. Ventos favoráveis e
direção certa nos papéis em carteira da renda variável como em
alguns períodos no passado a
coisa deslancha e impressiona.
Dispusemos-nos até mesmo dividir meio a meio com a Patrocinadora os resultados conquistados
a duras penas de tão excepcionais. Chegando a tempestade e
as adversidades só nos resta orar
para que nem tudo seja perdido.
Tampouco estamos conseguindo
aproveitar como deveríamos as
altas remunerações proporcionadas pelas elevadas taxas de juros
em vista do engessamento dos
investimentos, com alta exposição na variável e sem mobilidade
entre as principais carteiras. Situação essa bem apanhada em
30.03.2001 quando se observava que apesar de estarmos em
pagamento de 65.000 benefícios
a época, os recursos garantidores aplicados em renda variável
já se situavam em cerca de 58%
(Boletim PREVI nº 82, de ago/
set 2001). Naquele momento a
Diretoria Executiva atendendo as
novas regulamentações ditadas
pela CVM aprovou um plano de
enquadramento aos limites previstos com prazo médio de execução de quatro anos. Passados
quase quinze anos continuamos
no mesmo patamar de alocação, oscilando ao redor de 58%.

Parece que esse assunto ficou
dormindo em alguma gaveta. Ou
devemos esse quadro ao trabalho
de bastidores da tão famosa “mão
invisível”?
Outra história do momento é do
fundo para durar até 80 anos.
Ledo engano. Com uma idade
média atual dos participantes de
65 anos teríamos de viver bem
mais de 100 anos para desfrutar
bem dessa poupança, como querem nos fazer crer. Para atrapalhar um pouco, a expectativa de
vida ao nascer no Brasil subiu
para 75,2 anos recentemente em
2014, segundo dados do IBGE, e
estatisticamente pelo menos limita essa possibilidade de termos
a tão esperada longevidade. Por
outro lado, a própria Previ calculou que a concentração de fluxo
de pagamentos de benefícios de
aposentadorias e pensões dar-se
-á a partir de 2015 em 154 meses
ou 12,84 anos conforme resultado atuarial divulgado. Portanto, a medida que avançamos no
tempo esse período de duração
também diminui. É bom lembrar
que somente para esse interstício as taxas de juros atuariais
estão sendo consideradas como
aderentes. Mas indo mais além,
matematicamente podemos até
aceitar que alguns poucos benefícios transmitidos a descendência
de maneira singular ou por alguma outra razão poderão atingir
mais 80 anos, mas seriam casos
excepcionais, daí os oitenta anos
estimados por diversos fundos de
pensão.
Diante dessas informações repetidas e veiculadas de maneira subliminar, leio nos comentários que
alguns de nós se iludem e ficam
aguardando mesmo a oportunidade de realização dos muitos casos
de importantes investimentos que
estão depreciados pela atual con-
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DE DÉFICIT NA PREVI
juntura, sem dar-se conta do absurdo que inadvertidamente estão
absorvendo. Até tudo melhorar
dizem como querendo profetizar
o futuro, pois ainda não estamos
realizando prejuízo, mantendo os
títulos em carteira. Será que estamos desinvestindo outros títulos
que nos dão no momento atual
melhor resultado? Caramba, custo acreditar... Ou então: é só resultado contábil. Mas quando o
resultado contábil for deficitário
como previsto pela PREVIC seremos chamados a contribuir extraordinariamente até completar o
que estaria faltando e isso nada
tem de contábil. Por outro lado,
seguindo esses mesmos raciocínios, será que teremos tempo
de sobra e fôlego, tanto da PREVI quanto dos participantes, para
aguardar esse amadurecimento
ao contrário do acima provado?
Afinal, somos um plano maduro
com mais de 83% dos associados
em gozo de benefício, e com sua
poupança já formada e consolidada chegando ao pico de sua utilização. Portanto, o caixa mínimo
de seis meses da PREVI deve estar bem folgado, para aguardar a
época da colheita mais favorável
e toda valorização necessária na
renda variável afim de não obter
prejuízos na concretização dos
negócios em Bolsa.
Essa valorização poderá até não
ocorrer, ou mesmo acontecer
sem a intensidade necessária e
desejada, o que é mais provável. Só espero que para não tornar pior essa situação, tenhamos
evitado de nos empanturrar com
títulos públicos NTN-B na renda
fixa e realizado marcação na curva (atualização no vencimento)
quando então deveremos aguardar o vencimento dos títulos para
não realizar prejuízos. Esses títulos públicos também guardam outro inconveniente quando por sua

vez forem marcados a mercado
(atualização diária), é o de não
proporcionarem receitas quando
há elevação significativa da taxa
básica de juros da economia pelo
COPOM (jul/2015, por exemplo),
o que repercutiu no mês de setembro deixando-nos sem rendimentos nesse mês. Para deixar
bastante clara nossas preocupações fizemos um gráfico comparativo do desempenho da Bovespa e da rentabilidade total nos
investimentos da PREVI durante
dez anos. Período bem representativo e focando situações as
mais diversas, e de intensa volatilidade em alguns momentos.
Sabe quem foi melhor: Bovespa
ou PREVI? Nenhum dos dois. O
INPC ganhou de goleada. E os
investimentos da PREVI simplesmente minguaram, mesmo com o
retorno das contribuições dos associados e da Patrocinadora. Vamos continuar com o experimento? Então já é possível adivinhar
o resultado. E, por favor, não imagine que estou propondo venda a
rodo de papéis de renda variável.
Isto seria um reducionismo muito
grande de meu raciocínio, irresponsável de minha parte, além
de impraticável. Mas está difícil
compreender como remunerar os
investimentos da PREVI em 5%
ao ano mais o INPC quando este
atingiu 11,28% no último ano.
Quais os investimentos remuneram atualmente nesse patamar?
Se ao contrário, os juros atuariais
forem reduzidos vamos ampliar o
déficit hoje existente e precisar de
muito maior volume de recursos
no momento presente - reserva
matemática. E, acredito que possam estar sendo revisados ainda
para este ano, dependendo dos
resultados financeiros apurados
para o final do exercício de 2015,
e a modulação pretendida entre

ativos e passivos.
Estamos verdadeiramente numa
sinuca de bico. Afirmo, com toda
certeza possível, que o TEMPO
DE AJUSTES PASSOU e as consequências de não ter sido feito o
dever de casa podem estar batendo a nossa porta em pouco tempo.
Para melhor compreensão de todos, podemos informar que se as
carteiras de renda fixa e variável,
mais em sintonia com os demais
fundos de pensão no país e exterior, estivessem em percentuais
opostos estaríamos indo bastante
bem nos resultados, considerando as atuais adversidades e volatilidade dos mercados. E, ainda
temos quem possa reclamar por
não terem sido detectados e vindos à tona até o momento indícios
de corrupção e desvios nas operações da PREVI. Pergunto: além
dessa “evaporação” de mais de
TRÊS DEZENAS DE BILHÕES
DE REAIS nos recursos disponíveis para pagamento de futuros
benefícios e da milionária verba
destinada anualmente para os holerites da Diretoria precisaríamos
também disso ? Claro que não. A
meu ver seria pedir demais!! Já
está de bom tamanho receberem
remuneração variável sem trazer
os necessários resultados financeiros para os investimentos da
PREVI. Dizem alguns: é da conjuntura esse déficit. Fica difícil explicar para a sociedade e os lá de
casa, quando apresentamos disparado o maior déficit acumulado
entre os fundos de pensão e queremos conviver com o reconhecimento e reputação de excelência
e expertise no assunto.
Por certo nos dirão: conta outra.
*Aposentado do BB.
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O NOVO BANCO DO BRASIL À MODA FRANKENSTEIN
PALAVRAS DO PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL:
“ESTRATÉGIA BB 2016: CADA VEZ
MAIS BANCO COMERCIAL COM CORPO E ALMA PRIVADOS”
Análise de Juliana Donato, Membro do
Conselho de Administração do Banco do
Brasil como representante dos empregados.
Não é este o Banco que queremos e
que precisamos. No fim de 2015, em 16
de dezembro, o BB promoveu o evento
‘Estratégia e Gestão’, momento no qual
o presidente Alexandre Abreu convocou
todos os primeiros gestores do Banco a
assisti-lo, presencialmente, em Brasília
e via web. Nesta ocasião, Abreu apresentou os direcionamentos estratégicos
para 2016.
O presidente situou o balanço de 2015
e os desafios para 2016 a partir da conjuntura que atravessamos. Pois, para o
presidente, crise, em chinês é problema,
mas também “oportunidades”.
Seria natural, para um banco que possuísse, como mínimo uma ‘alma pública’,
que nossos desafios estivessem vinculados a alavancar a economia do nosso
país, a recuperar empregos e renda. Um
banco público teria que estar a serviço
de diminuir a aflição de trabalhadores,
pais e mães, que não conseguem mais
pagar suas compras no supermercado,
ter acesso aos serviços públicos, que
não têm emprego, renda, nem crédito.
ue o Banco do Brasil estivesse submetido à lógica de saída da crise.
Ao contrário, Abreu agradeceu o excelente resultado do Banco em 2015,
APESAR da crise. Nós sabemos bem
que os bancos continuam elevando seus
ganhos justamente porque há a crise.
De que forma? Porque são os bancos
os principais detentores dos títulos da
dívida pública. Este dinheiro é subtraído
do orçamento do país, estados e municípios. Isto é o que está por trás dos
hospitais fechados, do atraso no salário
do funcionalismo público e, inclusive, da
ameaça de nova reforma da previdência
que quer estabelecer idade mínima para
aposentadoria.
Abreu reconheceu o esforço dos 110 mil
funcionários do BB. Mas, não deixa claro que o lucro foi produzido, também, a
partir da precarização do nosso trabalho
e constantes reestruturações. Em que

pese o vídeo do evento saliente que as
“despesas administrativas do BB” cresceram abaixo da inflação, não é dito que,
hoje, cada bancário do BB é responsável
por 570,18 clientes enquanto, em 1995,
a relação cliente/bancário era de 41,67.
Não falou uma vírgula se irá repor as
vagas dos 5 mil colegas que aderiram
ao PAI. Ainda mais preocupante, pois o
Ministério do Planejamento, através do
DEST publicou, no dia 22 de dezembro,
um decreto no Diário Oficial que limita o
número de funcionários do conjunto das
estatais.
Eu, diferente de Abreu, não tenho orgulho do BB ser o maior parceiro do AGRONEGÓCIO. O agronegócio é cada vez
mais controlado pelas multinacionais,
concentra a terra na mão de poucos. É o
agronegócio que mais desmata e destrói
a natureza, que multiplica os alimentos
transgênicos.
Mas, para 2016, Abreu quer ter um perfil
ainda mais agressivo. Aponta que nossa
tarefa é aprofundar as parcerias com os
clientes que estão crescendo na crise,
que estão ganhando mais dinheiro. Aí,
além dos exportadores, afirma que precisamos ser agentes da PRIVATIZAÇÃO
da infraestrutura. Abreu cita que um dos
exemplos bem sucedidos foi a recente
participação do BB no financiamento de
outorga das hidrelétricas.
Esta agressividade também terá consequência nos acordos de trabalho de todas as unidades do Banco. Agora, 70%
do SINERGIA será composto pelo RESULTADO ECONÔMICO. Isto estimulará, cada vez mais, o foco no resultado.
Apesar de Abreu citar que o BB é considerada uma das melhores empresas
para trabalhar, sabemos que o que impera é o SOFRIMENTO. Se, hoje, com
outros indicadores a pressão já é enorme, o novo ATB incentivará, ainda mais,
a prática de assédio-moral.
Alexandre Abreu não falou sobre a “estratégica” parceria BB/Bradesco
Desde o início do meu mandato, denuncio o aprofundamento da política de parceria entre o BB e um dos seus maiores concorrentes – falando-se em banco
comercial -, o Bradesco. Os acordos
começaram em 1995 com a criação da
antiga Visanet. A CIELO foi a sucessora
da Visanet e passou a ser administrada
em conjunto pelo BB e pelo Bradesco.
Somente no primeiro trimestre de 2015,
a bandeira operou com R$126,5 bilhões.

No grupo CIELO, há empresas que
atuam em várias áreas, desde captura
de dados de pagamentos até a automação de pagamentos no setor de saúde.
Orizon, Braspag, Caetano são algumas
empresas que fazem parte do grupo
CIELO.
O presidente do Conselho de Administração do BB é o ex- diretor da Bradesco Veículos, Tarcisio de Godoi. O Banco
Central autorizou a criação de um novo
Banco que será denominado Banco
ELO, controlado pelo BB e pelo Bradesco. O BB terá 49,99% da participação
acionária. Caso ultrapassasse 50% das
ações, o novo Banco teria obrigações
inerentes às empresas com maioria de
capital da União: prestar contas ao TCU,
efetivar contratações exclusivamente por
concurso e abster-se de demitir sem justa causa. Mas, com 49,99% de participação pelo BB, o novo Banco está isento
de vários mecanismos de controle.
E, agora em janeiro, o BB investiu R$ 5
bilhões em debêntures emitidas por acionistas do Bradesco. O objetivo? Elevação de capital do Bradesco, afim de que
possa desembolsar os R$5,7 bilhões
para a aquisição do HSBC.
Qual o sentido de um banco público se
aliar com a segunda maior instituição privada do país? E mais, qual o sentido do
BB auxiliar o processo de aquisição de
outro Banco por um concorrente, aumentando a concentração de capital no país?
Com a crise econômica, a pressão privatista se aprofunda. O governo Dilma
(PT), por exemplo, está vendendo as
subsidiárias da Petrobrás, como a Transpetro. Mais do que nunca é importante
lutarmos para que o BB atue como banco
público. Do contrário, fará pouca diferença para os trabalhadores se ele continua,
ou não, controlado pela União.
A única possibilidade de que tenhamos
a população do nosso lado é caso consigamos demonstrar à ampla maioria da
população, aos trabalhadores que hoje
são as principais vítimas da grave crise
econômica, que os funcionários do BB
não estão de acordo com os rumos do
BB. Lutam por um Banco verdadeiramente público.
A UNAMIBB APOIA AS INICIATIVAS DA
CAREF EM DEFESA DE UM BANCO
DO BRASIL VERDADEIRAMENTE
PÚBLICO
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O BB “AJUDA” O BRADESCO.... Enquanto isso, na CASSI....

Somando à denúncia feita pela representante dos trabalhadores no Conselho de Administração do Banco do
Brasil, Juliana Públio Donato que encaminhou ofício ao colegiado em que solicita esclarecimentos sobre a
operação de investimento de R$ 5 bilhões do BB em debêntures emitidas pela NCF Participações, empresa
controlada por acionistas do Bradesco, a UNAMIBB enviou à Presidente Dilma e ao Conselho do BB, através
da Juliana, o ofício de 6/1/2016 requerendo explicações e pedindo pela suspensão da operação. Assim como
o mercado, a UNAMIBB entende a emissão de debênture como injustificada estratégia de reforço do capital do
Bradesco.
Belo Horizonte (DF), 06 de janeiro de 2016
À
Sua Exa.
Dr. Dilma Roussef
Presidente da República Federativa do Brasil
gabineteagenda@presidencia.gov.br
C/c Exmo. Sr. Nelson Henrique Barbosa Filho
Ministro de Estado da Fazenda
secretarias.df.gmf@fazenda.gov.br
C/c Sra. Juliana Donato
Membro do Conselho de Administração do Banco do Brasil
julianacls@yahoo.com.br
Excelentíssima Sra. Presidente,
Assunto: “Banco do Brasil compra R$ 5 bilhões em
debêntures de sócios do Bradesco”
Conforme notícia veiculada no Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO, de 06/01/2016, o Banco do Brasil,
Instituição Financeira Pública Federal, teria comprado R$ 5 bilhões em debêntures de sócios do Bradesco, para
ajudar àquela Instituição Financeira Privada, a levantar recursos para comprar o Banco HSBC do Brasil.
Causa perplexidade saber que enquanto o funcionalismo do Banco do Brasil, ativo e aposentado, está
vivenciando a angústia de ver sua Caixa de Assistência (CASSI), naufragar em déficits sucessivos sem que
o Banco do Brasil se disponha a fazer os aportes necessários e suficientes para cobrir tais prejuízos, venha
se envolver em operação tão volumosa e absolutamente distante da sua histórica missão de espírito público,
banco de fomento e o maior parceiro do Governo na promoção de suas políticas sociais. Inegavelmente, o
funcionalismo do Banco do Brasil, ativo e aposentado, é o construtor dessa trajetória e historicamente, o maior
patrimônio do BB.
Segundo a mesma reportagem, o Bradesco teria tentado, antes, levantar recursos para a compra do
HSBC através de um novo aumento de Capital. Como a operação não obteve sucesso procurou vender as
debêntures através da NCF Participações, empresa controlada por acionistas do Bradesco.
Ainda conforme analistas ouvidos pelo Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO, a taxa de 108% do CDI é
muito baixa para uma captação de prazo de cinco anos, provavelmente, por essa razão, o mercado não teria
absorvido a maior parte dos títulos emitidos pela NCF Participações.
Para a surpresa de seus acionistas minoritários – e, com toda certeza, para surpresa de V.Exa. -, O Banco
do Brasil comprou R$ 5 bilhões em debêntures da NCF Participações, para ajudar o Bradesco, última empresa
a necessitar de recursos de uma Instituição Financeira Pública Federal, para ajudar àquela Instituição Financeira Privada a comprar o HSBC.
Além disso, o atual Presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil é o Dr. Tarcísio Godoy,
ex-executivo do Bradesco, o que torna essa operação com retorno duvidoso ainda mais suspeita.
Assim sendo e no sentido de contribuir para a boa gestão dos recursos públicos, solicitamos os préstimos
de V.Exa. no sentido de determinar a suspensão e investigação da operação supra.
Respeitosamente,
Altair de Castro Pereira
Presidente da UNAMIBB

Isa Musa de Noronha
Vice-presidente
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Banco do Brasil e gestão de caixa do Tesouro
A ordem no caos - a conta movimento do Banco do Brasil
André Araújo

Não há nada pior na organização
do Estado do que copiar regras, normas e mecanismos de um País para
implantar em outro com história, população e estrutura política completamente diferente e que já contava com
sólidas instituições próprias de gestão
e organização. A pretexto de uma falsa
“modernidade”, mera impulsão de copiar o que parece estar mais na moda,
joga-se fora um modelo bom porque é
antigo e se importam modelos estrangeiros porque parece que com isso o
País dá um saldo de eficiência, o que
é falso.
Um dos maiores erros da “turma do
Real” foi trazer para o Brasil cópias mal
feitas de procedimentos usados nos
EUA para organização de suas finanças domésticas, orçamento e Banco
Central.
A reunião do Comitê Federal do
Mercado Aberto, o COPOM americano,
é a cada 45 dias. Aqui copiaram os 45
dias para ficar igualzinho. Cópias mal
feitas de leis de lavagem de dinheiro,
anti-corrupção e de outras regras são
implantes que ajudam a desorganizar
a economia brasileira. É uma vontade
maldita de copiar tudo em cima de um
organismo que nada tem a ver com as
instituições, a história ou com a práxis
administrativa dos EUA, boa para eles
mas nem sempre boa para os outros,
como comprovaram os desastres das
“primaveras”, onde se tentou implantar
modelos americanos no Oriente Médio.
Uma ação política que precedeu
o Plano Real liquidou com um mecanismo extremamente bem adaptado à
lógica da economia brasileira na operação do caixa do Governo Federal, a
chamada “conta movimento do banco
do Brasil”.
O orçamento de um país, o “budget”, para macaquear os americanos,
é uma declaração de intenções para
a ALOCAÇÃO de gastos no ano fiscal
seguinte, MAS não significa o desembolso desses gastos no tempo. Designa-se uma verba de 100 milhões para
um hospital para o ano 2016, consta
então do orçamento como um gasto

futuro. Todavia e acontece quase sempre, o gasto é espaçado no tempo e
ao chegar ao fim de 2016 apenas 20
milhões podem ter sido DESEMBOLSADOS por conta dessa verba que no
entanto consta pelo seu total no orçamento.
A gestão dos DESEMBOLSOS se
dá em um tempo diferente da gestão
das alocações orçamentarias.
A “conta movimento do Banco do
Brasil” era um mecanismo de “cash
management” que as grandes empresas fazem como coisa moderníssima e
pagam consultores para montar isso, é
um modelo de centralização de caixa.

nanciar o Tesouro mas não é preciso
pagar tantos juros se eles NÃO TEM
OUTRA APLICAÇÃO QUE NÃO SEJA
TÍTULOS DO TEOSURO, então porque não fazer um LEILÃO REVERSO
todos os dias, o Tesouro vende títulos a
quem oferecer receber juros menores,
porque pagar uma SELIC altíssima de
cara, sem competição? Se o Banco
não aplica em Títulos do Tesouro ele
não tem onde aplicar os depósitos, vão
render zero no caixa, 7% ao ano é melhor que zero.
O Tesouro está pagando juros A
MAIS aos Bancos, não precisa pagar
tanto, uma TAXA FIXA DE PISO é uma
aberração.

Nesse modelo, uma grande empresa com 300 lojas CENTRALIZA ao fim
do dia todo o caixa de cada loja em
uma só conta central e dessa conta
saem todos os pagamentos de despesas das 300 lojas. Esse mecanismo
visa APROVEITAR AO MÁXIMO o caixa espalhado pelo PaÍs e que, se não
fosse concentrado, ficaria ocioso em
algumas lojas enquanto em outras haveria falta de dinheiro para despesas.

Todo o caixa do Governo, dinheiro
de arrecadação que entra todo dia e dinheiro que sai para pagar contas deve
sair de uma conta central gerida pelo
Banco do Brasil, COMO ERA desde o
Império até quando o Ministro Mailson
fechou essa conta no Governo Sarney
e ainda se glorificou com esse feito. A
PARTIR DAÍ COMEÇOU A AUMENTAR A DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL,
que era baixíssima.

Hoje o Governo centralizou tudo na
Secretaria do Tesouro Nacional e, ao
invés de centralizar o caixa, prefere separá-lo em “gavetas”, “fundos” e mesmo tendo dinheiro ocioso emite dívida
pública que cresce todos os meses
para cobrir falta de dinheiro quando no
ativo há caixas espalhados que tem dinheiro parado.

Se houvesse a conta movimento do
BB, não teriam existido as chamadas
“pedaladas fiscais”. No modelo antigo
da conta havia um CONTRATO entre
o Tesouro e o Banco do Brasil onde
se estipulavam os limites de operação
da conta e a remuneração do Banco.
Esse modelo que parece tão antigo é
no entanto o “ Estado da Arte” em administração de caixa hoje, as consultorias cobram régios honorários para
montar esse sistema em grandes empresas.

Outro mega desvio é o Banco
Central pagar remuneração Selic nos
depósitos compulsórios dos bancos,
sendo que País algum paga juros
sobre compulsórios. Porque o nosso BC paga juros sobre um depósito
que é obrigatório? Se É OBRIGATÓRIO NÃO PRECISA PREMIAR QUEM
CUMPRE A OBRIGAÇÃO, esses juros
não vem do mercado, vem dos juros
pagos pelo Tesouro Nacional pelos
quais os bancos não precisam fazer
qualquer esforço.
Ora, a liquidez empoçada nos bancos, que hoje estão arredios a crédito
e tem excesso de liquidez, podem fi-

O fim da conta movimento significou a escalada do aumento da divida
pública federal que não para de crescer, trocamos a conta por uma dívida
de 2,7 trilhões de Reais para alegria
dos bancos.
São temas que merecem ser discutidos quando se discute tantas filigranas pequenas sobre o Orçamento
Federal.
(Jornal GGN 28/12/2015)

