
Informativo da União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil - UNAMIBB
Av. do Contorno, 6437 - Sala 301 - Savassi - CEP: 30110-039 - Belo Horizonte (MG) - Ano XXV - Nº 100 - Jun a Set/2014

Um Banco do Brasil forte, mas sem saquear 
a Previ é possível

A Resolução 26 do Ministério da 
Previdência Social, elaborado durante 
a gestão do ex-ministro e atual Sena-
dor, Dr. José Pimentel, permitiu que a 
apropriação de 50% do superávit dos 
fundos fechados de previdência com-
plementar por parte de sua patrocina-
dora.

Valendo-se dessa Resolução, o 
Banco do Brasil apropriou-se, em 
2010, de R$ 7 bilhões (50%) do supe-
rávit da Previ.

Como a Resolução 26 altera a des-
tinação dos superávits dos fundos fe-
chados de previdência privada, antes 
estabelecida pelas Leis Complemen-
tares 108 e 109, que regulamentam 
aqueles fundos, essa decisão vem 
sendo questionada no Ministério Pú-
blico e na Justiça por associações de 
funcionários do Banco do Brasil.

Caso o Ministério Público ou o Po-
der Judiciário dê ganho de causa às 
ações em curso, o Banco do Brasil 
terá que devolver, imediatamente, o 
montante do superávit apropriado. Tal 
cenário, provavelmente, levaria a uma 
queda expressiva do valor das ações 
do Banco do Brasil na Bovespa.

A perda de valor das ações do BB 
não interessa a ninguém.

Uma saída honrosa para o Banco 
do Brasil poderia ser a criação de um 
fundo de ações para acionistas do BB, 
onde os associados do Plano I da Pre-
vi receberiam cotas iguais e cujo Pa-
trimônio Líquido seria equivalente aos 
50% de superávit da Previ apropriado 
pelo BB.

Tal fundo poderia ser criado nos 
moldes de um projeto denominado 

“Fundo de Investimento Banco do Bra-
sil – FIBB. Com isso, os funcionários 
aposentados e da ativa do Plano I po-
deriam receber, sob a forma de ações, 
os 50% do superávit da Previ, apro-
priados, ilegalmente, pelo Banco do 
Brasil, sem quebrarem o Banco, haja 
vista o fato dos recursos continuarem 
a fazer parte do Capital da Empresa. 
Nesse caso, mudaria, apenas, sua 
propriedade, isto é, aquela parcela do 
Capital deixaria de ser do Tesouro Na-
cional e passaria a pertencer aos asso-
ciados do Plano I.

A Previ detém, hoje, 10,4% do Ca-
pital do Banco do Brasil, estimado em 
R$ 58 bilhões. Logo, a Previ detém, 
aproximadamente, R$ 6 bilhões em 
ações ordinárias da Empresa.

Considerando o valor de R$ 7 bi-
lhões do superávit da Previ já apro-
priado pelo Banco do Brasil, esse novo 
fundo de investimento se tornaria o 
maior acionista minoritário da Empre-
sa, podendo nomear 40% de seu Con-
selho de Administração, Conselho Fis-
cal, Vice-Presidentes e Diretores.

Essa solução poderia ser implan-
tada na próxima oportunidade de um 
aumento de capital do Banco do Brasil, 
que, provavelmente, ocorrerá quando 
o Banco for forçado a se enquadrar no 
“Acordo de Basiléia III”.

A UNAMIBB sempre defendeu uma 
gestão limpa e transparente no BB e 
assim apoia o Banco como banco de 
fomento para a pequena e média em-
presam e para o  pequeno e médio 
agricultor ressaltando que defende ain-
da aquele BB que considera seu fun-
cionalismo seu maior patrimônio.
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 A comunidade de aposentados e 
pensionistas do Banco do Brasil ama-
nheceu o último dia 8 de agosto em 
rebelião. No mesmo ano em que sus-
pendeu o BET e voltou a cobrar contri-
buições de participantes e assistidos 
a Previ premia seus dirigentes. Será 
por serviços não prestados a seus as-
sistidos?

Em decisão estapafúrdia, obti-
da com o uso do Voto de Qualidade 
imposto por seu presidente Robson 
Rocha, o Conselho deliberativo da 
Previ aprovou um acréscimo aos já 
polpudos vencimentos da Diretoria da 
Previ, uma parte a título de remune-
ração variável. Segundo nota da pró-
pria Previ, há um convênio de cessão 
entre Banco e Previ que contempla a 
equivalência de salários e benefícios 
praticados pelo BB. Na tentativa de 
justifi car o injustifi cável, a Previ alega 
que em 2011, atendendo a resolução 
CMN 3921/2010, o Banco do Brasil 
passou a pagar parte da remunera-
ção variável de seus dirigentes com 
ações da própria instituição. Assim, 
em 31.07.2014, o Conselho Delibera-
tivo aprovou – com voto contrário dos 
três eleitos, mas votos favoráveis dos 
três indicados pelo Banco e ainda, 
com seu presidente Robson Rocha 
desempatando, a utilização de indica-
dores do desempenho da gestão para 
o acionamento do programa de remu-
neração variável, tais como a evolu-
ção dos ativos e o acompanhamento 
orçamentário. Completa dizendo que 
caso sejam atingidos 100% desses in-
dicadores, o valor máximo a ser pago 
para cada dirigente corresponde a até 
quatro salários nos anos de 2011 e 

Previ - O BÔNUS DO ESCÁRNIO

Isa Musa de Noronha* 2012 e a até seis salários no ano de 
2013, sendo esta remuneração diferi-
da em quatro anos, a exemplo da me-
todologia adotada pelo BB.

Ora “a remuneração variável” com 
que o Banco do Brasil agracia seus 
administradores está regulada pelo 
Banco Central do Brasil através da 
Resolução 3921, de 25.11.2010 e 
alcança tão somente as instituições 
fi nanceiras e demais instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. Mesmo assim, a 
remuneração variável está sujeita ao 
“Art. 2º - A política de remuneração de 
administradores deve ser compatível 
com a política de gestão de riscos e 
ser formulada de modo a não incen-
tivar comportamentos que elevem a 
exposição ao risco acima dos níveis 
considerados prudentes nas estraté-
gias de curto, médio e longo prazos 
adotadas pela instituição.”  E ainda 
“Parágrafo Único. As medidas do de-
sempenho dos administradores das 
áreas de controle interno e de gestão 
de riscos devem ser baseadas na re-
alização dos objetivos de suas pró-
prias funções e não no desempenho 
das unidades por eles controladas ou 
avaliadas.

Art. 4º - As instituições que efetu-
arem pagamentos a título de remu-
neração variável a seus administra-
dores devem levar em conta, quanto 
ao montante global e à alocação da 
remuneração, os seguintes fatores, 
entre outros: 
I - os riscos correntes e potenciais;
II - o resultado geral da instituição, em 
particular o lucro recorrente realizado; 
III - a capacidade de geração de fl u-
xos de caixa da instituição; IV - o am-
biente econômico em que a instituição 

está inserida e suas tendências; e V 
- as bases fi nanceiras sustentáveis de 
longo prazo e ajustes nos pagamen-
tos futuros em função dos riscos as-
sumidos, das oscilações do custo do 
capital e das projeções de liquidez.

Parágrafo único. Para efeito desta 
resolução, considera-se lucro recor-
rente realizado o lucro líquido contábil 
do período ajustado pelos resultados 
não realizados e livre dos efeitos de 
eventos não recorrentes controláveis 
pela instituição.”

É evidente que nada disso se refe-
re a um Fundo de Pensão.

O BB, uma Sociedade Anônima, 
ativo participante do mercado fi nan-
ceiro, aufere lucros, e suas despesas 
administrativas são cobertas pelas ta-
rifas de seus serviços bancários. De 
maneira nenhuma dirigentes da Previ 
podem se equiparar, no que se refere 
à Remuneração Variável, aos dirigen-
tes do Banco. A impropriedade está no 
fato de que não é o fundo de previdên-
cia complementar denominado Previ, 
quem passa a remunerar tal benesse. 
Quem paga é o plano de benefícios 
administrado –, somos nós, os demais 
participantes ativos e aposentados; é 
o nosso dinheiro que é desviado para 
pagar tal privilégio.  De sorte que ao 
assim decidirem os gestores nomea-
dos da Previ, aboletados na Diretoria, 
cumprindo ordens, ou não, do patroci-
nador, incidem no crime de gestores 
infi éis, ou fraudulentos, pois desviam 
para desfrute de uma minoria, recur-
sos do plano, destinados ao paga-
mento de benefícios.

* Isa Musa de Noronha é vice-presi-
dente da UNAMIBB e presidente da 
FAABB. 
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Segundo o artigo do economista 
Jorge Arbache - professor de economia 
da UnB e assessor econômico da presi-
dência do BNDES - publicado no Jornal 
Valor Econômico, “As perspectivas que 
se descortinam para a indústria suge-
rem que políticas industriais convencio-
nais serão ineficazes para redinamizar a 
indústria brasileira e inseri-la pela porta 
da frente na economia mundial. Serão 
preciso, isto sim, políticas ambiciosas 
que elevem a densidade industrial num 
ambiente internacional muito mais com-
plexo em que o conhecimento e a ca-
pacidade de agregar valor serão os mo-
tores do crescimento econômico” (Made 
in the USA - Jorge Arbache - 03/07/2014 
– Jornal Valor Econômico).

O cenário futuro traçado pelo Pro-
fessor Jorge Arbache para a indústria, 
onde a concorrência futura não se dará, 
apenas, pelo custo do produto (como 
ocorria durante o velho Paradigma Eco-
nômico Fordista), mas principalmente, 
pela agregação de valor, pela inova-
ção, pela qualidade, pelo pós-venda 
etc. (como ocorre, hoje, no Paradigma 
Econômico Toyotista) é válido, também, 
para o agronegócio lato sensu, onde 
estaria incluída a agroindústria, a agro-
química, a biotecnologia, máquinas e 
equipamentos agrícolas, tratores e co-
lheitadeiras, bens de capital etc.

É público e notório que o agronegócio 
é o setor onde o País detém sua maior 
vantagem comparativa (terras férteis 
abundantes e baratas; mão de obra 
abundante, sol, água, clima, knowhow, 
capacidade empresarial etc.). Contu-
do, tornar o Brasil competitivo em toda 
a cadeia produtiva antes (defensivos; 
adubos; biotecnologia de sementes, ge-
neticamente, modificadas; ração e nu-
trição animal; vacinas e saúde animal; 
tratores e máquinas agrícolas; agricultu-
ra de precisão; produção de orgânicos; 
financiamento do investimento, financia-
mento do custeio; cooperativismo; etc.) 
e depois (usinas de etanol e açúcar; 
usinas de biodiesel; agroindústria; logís-
tica de transporte ferroviário e rodoviá-
rio; financiamento da comercialização; 
financiamento da exportação; logística 
de transporte marítimo; grandes trading 
companies nacionais para distribuir o 
produto no mundo; fusões e aquisições; 
hedge em mercados internacionais; 
etc.) da porteira das fazendas, ainda é 
um desafio para o Governo e um papel 
a ser exercido por um grande banco 
estatal e agrícola(mesmo que continue 
a ser um banco múltiplo, a exemplo do 
Rabobank, um grande banco universal 
especializado emagribusiness).

Agronegócio não é, apenas, Crédito 

Agrícola, que pode ser repassado ao 
agricultor até mesmo por bancos pri-
vados. A produção de grãos nacional 
está inserida na cadeia global do agri-
business internacional por razões estru-
turais (quase não existem mais terras 
férteis e baratas no mundo, o que limita, 
sobremaneira a produção de alimentos), 
isto é, a crescente demanda do mundo 
por alimentos e biocombustíveis poderá 
ser atendida, em sua maior parte, pelo 
Brasil. E isso é uma oportunidade, para 
nosso País desenvolver o agronegócio 
como um todo (antes e depois da portei-
ra), desde que o Banco do Brasil volte a 
exercer seu papel de parceiro de longo 
prazo do agricultor.

Infelizmente, apesar dos alertas do 
Professor Jorge Arbache e apesar da 
existência do Banco do Brasil, o Gover-
no tem assistido impassível, a compra 
de empresas brasileiras de pesquisa ou 
de produção, ligadas à cadeia produti-
va do agronegócio, por multinacionais 
estrangeiras. “A Dow AgroSciences, 
subsidiária da empresa química ame-
ricana The Dow Chemical Company, 
informou ontem que fechou um acordo 
para adquirir a Cooperativa Central de 
Pesquisa Agrícola (Coodetec), que atua 
no segmento de sementes e tem sede 
no município de Cascavel, no Paraná.” 

Outro exemplo foi a Privatização da 
Petrofértil (que pertencia a Petrobrás), 
em 1994, que foi comprada pela trading 
company americana Cargill-Mosaic, fra-
gilizando nossa indústria agroquímica, 
pois aquela era a única grande empresa 
nacional, com tecnologia própria, a con-
correr com seus pares multinacionais. 
Desde então, o Brasil passou de uma 
posição de autossuficiente, para impor-
tar mais de 65% do adubo utilizado.

Tanto EUA quanto Canadá são gran-
des exportadores de commodities agro-
pecuários. A diferença entre o Brasil e 
seus concorrentes norte-americanos é 
que aqueles possuem poderosas em-
presas em toda a cadeia produtiva do 
agribusiness (antes e depois da portei-
ra), enquanto nosso País reduz, cada 
vez mais, sua presença naqueles seg-
mentos.

Segundo o Grupo ETC, referência 
no estudo das corporações do agrone-
gócio, com três décadas de trabalho e 
escritórios no Canadá, EUA e México, 
e que emite, periodicamente, artigos 
sobre todos os cinco continentes com 
base em cruzamentos de informações 
oficiais de governos e empresas, três 
empresas controlam mais da metade 
(53%) do mercado mundial de semen-
tes. Trata-se da americana Monsanto 
(26%), da americana DuPont Pioneer 

(18,2%) e da Suíça Syngenta (9,2%). 
As três empresas faturam 18 bilhões de 
dólares por ano.

A indústria de agroquímicos também 
está em poucas mãos. Dez empresas 
controlam 95% do setor. A suíça Syn-
genta (23% de participação no merca-
do e 10 bilhões de faturamento anual), 
a alemã Bayer CropScience (17% e 7,5 
bilhões), a alemã BASF (12% e 5,4 bi-
lhões de dólares), a americana Dow 
AgroSciences (9,6% e 4,2 bilhões de 
dólares) e a americana Monsanto (7,4% 
e 3,2 bilhões de dólares por ano).

Em relação aos fertilizantes, dez em-
presas controlam 41% do mercado e fa-
turam 65 bilhões de dólares. Trata-se da 
empresa norueguesa Yara (6,4%), da 
empresa canadense Agrium Inc (6,3), 
da empresa americana Mosaic (6.2), da 
empresa canadense PotashCorp (5.4), 
da empresa americana CF Industries 
(3.8), da empresa chinesa Sinofert Hol-
dings (três , 6), da empresa alemã K + S 
Group (2,7), da empresa israelense Is-
rael Chemicals (2,4), da empresa russa 
Uralkali (2.2) e da empresa holandesa 
Bunge Ltd (2%).

O Grupo ETC também analisou a 
indústria farmacêutica animal: sete em-
presas têm 72% do mercado global. 
Quanto ao setor dedicado à indústria de 
genética animal, quatro empresas do-
minam 97% das pesquisas e desenvol-
vimento em aves (frangos de engorda, 
galinhas poedeiras e perus).

O desafio que lançamos ao próximo 
presidente do Brasil é que determine ao 
Banco de Investimentos do Banco do 
Brasil, em parceria com a BBDTVM – 
que administra mais de R$ 500 bilhões 
em fundos de investimento – e com a 
Previ – que administra R$ 180 bilhões 
em reservas técnicas – uma atuação 
mais sistemática no capital de empre-
sas brasileiras presentes em toda a ca-
deia produtiva do agronegócio (Agrale, 
Brasil Foods, JBS, Native Orgânicos, 
Kepler & Weber, Embrapa, Petrobrás 
Biodiesel, Maggi, Café Cacique, Herin-
ger Fertilizantes, Biovet Biotecnologia, 
Caramuru, Arvus Agricultura de Preci-
são, Stara Máquinas Agrícolas, Inova 
Biotecnologia, Ouro Fino Saúde Animal, 
Bug Agentes Biológicos etc.), evitando 
sua desnacionalização.
Afinal, essa participação estratégica do 
Banco do Brasil poderá ajudar a evitar 
o erro histórico do velho modelo “Agrá-
rio Exportador”, onde o Brasil produzia, 
apenas, commodities, sem aproveitar 
a pujança de nosso agribusiness, para 
desenvolver uma poderosa indústria de 
fornecedores (antes e depois da portei-
ra das fazendas).

À especial atenção do futuro presidente do Brasil?
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2015 Às portas - O que esperar?
Três visões sobre a economia mundial no próximo ano

Correção chinesa vai gerar 
crise em 2015, diz Bris

Assis Moreira (VALOR ECONÔMICO)

A economia mundial pode esperar 
outra crise já para abril de 2015, que du-
raria pelo menos um ano. Essa é a pre-
visão do professor Arturo Bris, diretor do 
Centro de Competitividade Mundial da 
escola de administração IMD, de Lau-
sanne (Suíça), considerada uma das 
melhores do mundo.

Alertas sobre mercados muito aque-
cidos como imobiliário, de ações e de 
títulos de dívida de longo prazo, que 
poderiam causar outra crise econômica, 
têm se multiplicado nos ultimos tempos. 
Mas certos analistas notam que prever 
uma próxima grande turbulência global 
está se tornando uma espécie de espor-
te ultimamente.

Bris, porém, que ensinou também fi-
nanças na Universidade de Yale (EUA) 
por vários anos, procura deixar claro 
que não é uma “Cassandra” (em refe-
rência à figura da mitologia grega que 
tentava comunicar à população suas 
inúmeras previsões de catástrofe e 
desgraça). Em entrevista ao Valor, ele 
argumenta se basear em análises esta-
tísticas e aponta oito cenários possíveis 
que podem ser a causa da crise, dentro 
de nove meses.

“A frequência de uma crise é a cada 
sete anos, exatamente a cada 58 me-
ses”, afirma. “Se pegamos a última crise 
em seu pico, em fevereiro de 2009, a se-
guinte vai ocorrer no ano que vem.” Já 
o Nobel de Economia Roberto Schiller 
admite a frequência de turbulências, 
mas estima que de fato só houve três 
grandes crises globais em cem anos: 
1929-33, 1980-82, e 2007-09.

Para Bris, a causa mais provável de 
uma forte correção nos mercados a par-
tir do ano que vem será uma severa cri-
se no sistema bancário paralelo (“sha-
dow banking”) chinês, que criou o maior 
boom de crédito da história.

Desde 2007, segundo diferentes fon-
tes, o sistema paralelo chinês empres-
tou US$ 4,8 trilhões a empresas com 
maior risco, sendo vinculado a temores 
de outra bolha imobiliária. Se o sistema 
fracassar, ele afetará negativamente a 
economia global, diz Bris.

Os outros cenários de risco não são 
apresentados pela ordem, mas têm em 
comum a capacidade de inquietar e fa-
zer estragos.

Bolha no mercado de ações: Bris 
nota que em 2013 as bolsas tiveram 

“um comportamento irrealisticamente 
bom e em um dado momento a situa-
ção irá explodir”. Diz que os analistas 
ficaram decepcionados no primeiro tri-
mestre deste ano porque os lucros não 
corresponderam às expectativas. Para 
ele, isso significa que, se os mercados 
reverterem para um nível razoável em 
relação aos lucros, haverá uma queda 
de 30% a 35% no mercado de ações. O 
especialista utiliza o critério Schiller P/E 
Ratio (preço/ganho) para determinar se 
as ações individuais ou o mercado em 
seu conjunto estão baratos, com preços 
razoáveis ou caros.

Crise energética: Se os EUA, maior 
produtor de gás do mundo, começa-
rem a exportar para o resto do mundo, 
a Rússia poderá se sentir ameaçada, 
causando uma tempestade geopolítica. 
Os EUA teriam controle sobre os preços 
da energia e exerceriam influência so-
bre países como o Reino Unido, Índia e 
Japão. O risco de energia como geopo-
lítica cresce.

Nova bolha no mercado imobiliário: 
o especialista vê risco de formação de 
bolha no mercado imobiliário no Brasil, 
na China, no Canadá e na Alemanha. 
Os preços estão subindo porque a ofer-
ta de crédito é enorme e os comprado-
res empurram os preços para cima sem 
perceberem que não correspondem ao 
que realmente o produto vale. Em vá-
rios países, os novos compradores se 
comprometem com financiamentos imo-
biliários maiores do que suas rendas 
podem admitir. Isso tudo apesar de os 
BCs terem começado a atuar para frear 
o problema.

Ratings e falências: As empresas 
acumulam muitas dívidas e a nova 
norma é ter uma classificação de risco 
BBB. Nos EUA, apenas três compa-
nhias mantiveram a classificação AAA: 
ExxonMobil, Microsoft e Johnson & 
Johnson. Para Bris, se os ratings são 
um indicador de falência, haverá falên-
cias em todos os setores. Se as taxas 
de juros aumentarem em 2%, metade 
do setor corporativo será eliminado.

Dinheiro em caixa e hiperinflação: 
Ao mesmo tempo, o excedente de di-
nheiro que os bancos centrais e mui-
tas empresas detêm poderia terminar 
prejudicando a economia. O volume de 
dinheiro em caixa de empresas atingiu 
recordes, representando cerca de 11% 
dos ativos, portanto não usado para in-
vestimentos e para ativar a economia. 
Se o dinheiro em caixa em relação ao 
total dos ativos e alavancagem voltar 
a níveis históricos, as companhias não 

financeiras do S&P 500 teriam quase 
US$ 2 trilhões para gastar com aquisi-
ções e distribuição de dividendos. Hoje, 
o Google poderia comprar uma partici-
pação majoritária na Irlanda, e a Micro-
soft poderia comprar mais de 50% de 
Cingapura, “o que é imoral”.

Guerra e conflito: A situação global 
é mais tensa e há muitíssimos focos de 
risco, estima o especialista. Eventos 
como o da anexação da Crimeia pela 
Rússia poderiam provocar uma crise no 
mercado, mesmo sem guerra.

Aumento da pobreza: A pobreza glo-
bal aumentou e sempre que os pobres 
ficam mais pobres pode-se esperar 
por um conflito social, diz Bris. Os su-
per-ricos atualmente vêm sobretudo de 
setores inovadores, caso de Bill Gates. 
A cruzada contra desigualdades na dis-
tribuição da renda poderia frear a inova-
ção, ameaçando a economia.

Bris relata que, quando apresentou 
suas conclusões a alunos, em boa parte 
destinados a multinacionais, a reação 
“foi de que eles abriam os olhos, pois 
não estavam pensando em próxima cri-
se e sim em recuperação da economia”.

Ele lembra que a história, muito 
pouco levada em conta no mundo das 
finanças, mostra que as grandes turbu-
lências financeiras são mais frequentes 
do que se pensa.

E visivelmente não acredita em me-
didas suficientes para evitá-las. “Há 
pouco que se pode fazer em nível ma-
croeconômico. Mas pode-se fazer mais 
em nível microeconômico. As empresas 
podem acelerar sua diversificação, bus-
car oportunidades, fazer aquisições, fo-
mentar talentos, lutar contra o protecio-
nismo. É algo que as empresas podem 
fazer e não os governos.”

IIF alerta para risco 
de correção de ativos

Roberta Costa (VALOR ECONÔMICO)

O Instituto de Finanças Internacio-
nais (IIF) publicou ontem estudo no qual 
alerta para os riscos inerentes à norma-
lização da política monetária nos EUA, 
apesar da baixíssima volatilidade atual 
dos ativos, destacando, especialmente, 
a alavancagem do setor corporativo.

Segundo avaliação dos autores do 
estudo, uma característica marcante da 
atual recuperação econômica global, 
particularmente desde meados de 2012, 
tem sido a valorização substancial dos 
ativos para níveis recordes, em meio a 
uma queda da volatilidade para os pata-
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2015 Às portas - O que esperar?
Três visões sobre a economia mundial no próximo ano

mares mais baixos desde 1993. Especi-
ficamente desde abril de 2012, as ações 
globais subiram mais de 40% (medida 
pelo índice MSCI World), enquanto o 
VIX, índice que mede a volatilidade dos 
mercados, caiu para pouco mais de 
10%, embora com alguma correção mo-
desta nas últimas semanas.

Mesmo diante de um cenário de 
crescimento econômico e lucro mode-
rados, esse dinamismo do mercado 
financeiro pode ser atribuído às taxas 
de juros próximas a zero e à abundante 
liquidez advinda dos bancos centrais. A 
aversão ao risco caiu para um nível ex-
tremamente baixo, levando a uma com-
pressão acentuada dos spreads de cré-
dito e a uma subida acentuada do valor 
das empresas no mercado acionário. 
Para o IIF, neste momento, participantes 
do mercado enfrentam três prováveis 
fontes de incerteza no futuro previsível.

Em primeiro lugar, apesar do desem-
penho econômico pior do que o espe-
rado no primeiro semestre de 2014, os 
sinais recentes sugerem recuperação 
em várias economias no período à fren-
te. Em segundo lugar, apesar de uma 
declaração clara da presidente do Fed, 
Janet Yellen, de que as decisões de 
política monetária dependerão da evo-
lução da perspectiva econômica e que 
medidas macroprudenciais devem ser 
aplicadas quando apropriado para abor-
tar a assunção de riscos excessivos e 
desequilíbrios financeiros, há incerteza 
sobre a eficácia que as medidas de su-
pervisão podem ter. Em terceiro lugar, o 
aperto monetário, no contexto do balan-
ço de US$ 4,4 trilhões do Fed, aumenta 
a incerteza sobre as taxas de juros e a 
comunicação sobre os caminhos pre-
tendidos pelo BC americano.

No futuro, como a incerteza tende 
a aumentar, uma correção dos atuais 
ultrabaixos níveis de volatilidade pode 
acontecer acompanhada de uma cor-
reção dos preços dos ativos, particular-
mente no mercado de títulos corporati-
vos, em que a alavancagem aumentou 
substancialmente. Com isso, há uma 
potencial correção neste mercado quan-
do as taxas de juro subirem.

Da Bolsa à agricultura, 
é tudo uma bolha só

Neil Irwin (THE NEW YORK TIMES)

Bancos Centrais criam ‘dinheiro do 
ar’ e inflam os preços em todo o mundo, 
de títulos da dívida da Espanha a imó-
veis em Nova York

Edifício em Nova York é vendido por 
US$ 585 milhões. Três meses antes, 
preço era US$ 466 milhões. 

Na Espanha, onde há apenas dois 
anos havia uma crise da dívida, os in-
vestidores estão tão ansiosos por com-
prar títulos do governo que, recente-
mente, aceitaram os juros mais baixos 
desde 1789.

Em Nova York, o arranha-céu art 
déco na One Wall Street é vendido em 
maio por US$ 585 milhões, apenas três 
meses depois da estimativa de um bo-
letim do setor imobiliário de que seria 
vendido por US$ 466 milhões. Na Fran-
ça, uma empresa de TV a cabo chama-
da Numericable conseguiu recentemen-
te levantar um empréstimo de cerca de 
US$ 11 bilhões, o maior negócio em 
títulos especulativos já registrado - e 
apesar do risco deste tipo de títulos, o 
juro foi apenas 4,875%.

Bem-vindos ao Boom Total - e, pos-
sivelmente, à Bolha Total. Globalmente, 
quase todos os ativos estão caros em 
termos históricos.

Ações e títulos. Mercados emergen-
tes e economias avançadas. Edifícios 
de escritórios urbanos e terrenos agrí-
colas do Iowa. O que quer que se possa 
imaginar está sendo negociado a pre-
ços elevados pelos padrões históricos 
em relação aos fundamentos. O inverso 
disso são retornos relativamente baixos 
para os investidores.

O fenômeno decorre de duas forças 
inter-relacionadas. No mundo, há muito 
mais dinheiro indo para as poupanças 
do que as empresas acham que pode-
rão usar em investimentos produtivos. 
Ao mesmo tempo, os principais bancos 
centrais há seis anos fazem campanha 
para manter os juros baixos, e criando 
mais dinheiro do ar, na tentativa de es-
timular o crescimento depois da crise 
financeira.

“Estamos num mundo em que há 
pouquíssimos ativos inequivocamente 
baratos”, disse Russ Koesterich, estra-
tegista-chefe da BlackRock, uma das 
maiores gestoras de ativos do mundo, 
que se dedica a vasculhar o mundo 
em busca de oportunidades que ofere-
çam aos investidores o melhor retorno 
em relação ao risco. “Se você me pe-
dir como encontrar um bom negócio lá 
fora, não tenho certeza de que encon-
trará algum.”

Riscos. Mas por mais frustrante que 
a situação possa ser para os investido-
res que esperam melhores retornos, a 
questão mais importante para a econo-
mia global é o que acontecerá a seguir. 

Quanto tempo durará este ambiente de 
baixos retornos? E que riscos poderiam 
surgir que só poderiam ser percebidos 
se e quando o Boom Total acabasse? 
Ativos seguros, como os títulos do Te-
souro dos EUA, oferecem aos investi-
dores retornos insignificantes há anos, 
desde o início da crise global. O que 
mudou nos dois últimos anos é que 
ativos de risco, como ações, títulos es-
peculativos, imobiliários e de mercados 
emergentes, fizeram o mesmo.

Querem comprar ações de empre-
sas americanas? No atual patamar do 
Índice S&P 500, cada dólar investido 
em ações compra cerca de 5,5 centa-
vos de dólar em lucros corporativos, 
em comparação a 7,4 centavos há dois 
anos - e menos que antes da crise glo-
bal de 2007-08.

Preferem um ativo mais sólido? O 
preço de edifícios de escritórios e de 
apartamentos subiu na mesma pro-
porção; o espaço para escritórios nos 
bairros empresariais centrais em toda a 
nação custa em média US$ 300 o pé 
quadrado (um pé quadrado correspon-
de a 0,09 metro quadrado), em com-
paração a US$147 no início de 2010, 
segundo a Real Capital Analytics. Em 
Manhattan, quem investiu num edifício 
de escritórios pode prever que os alu-
guéis vão trazer um retorno de 4,4%, 
conhecido como taxa de capitalização, 
inferior ao de 2007, o ápice do último 
boom.

E os investimentos no exterior? Es-
panha e outros países do Sul da Europa 
que estiveram no centro da crise da dívi-
da não são os únicos lugares em que os 
juros despencaram (até a Grécia con-
seguiu emitir títulos a juros favoráveis 
no início do ano). Os mercados emer-
gentes, que em geral têm juros maiores 
por causa de uma inflação mais eleva-
da e de sua menor estabilidade política, 
também estão oferecendo juros baixos 
recordes. Os títulos emitidos pelos go-
vernos do Brasil e da Malásia proporcio-
nam um retorno relativamente baixo de 
cerca de 4%.

As altas valorizações agora não che-
gam aos extremos das alcançadas pe-
las ações em 2000 ou dos preços das 
casas em 2006, a novidade agora é que 
se aplicam a toda variedade de ativos. 
Em 2000, quando o mercado acioná-
rio era uma bolha especulativa, outros 
ativos como títulos, investimentos nos 
mercados emergentes e em imóveis pa-
reciam razoáveis. / Tradução de Anna 
Capovilla.
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O debate adiado pelas férias de ve-
rão, esticadas pelo Carnaval que de-
morou a chegar, Semana Santa e Copa 
do Mundo, agora tem que ser encarado 
pelos políticos. Apesar de ter sido do-
loroso, para os brasileiros, experimen-
tar uma amarga derrota de 7 a 1 para 
os alemães nas semifinais da Copa do 
Mundo, ninguém percebe, no entan-
to, que esse mesmo placar, também, 
representa a goleada econômica que 
nos esmaga, como resultado da infla-
ção, que beira os 7%, contra quase 1% 
(com tendência a zero) de crescimen-
to do PIB, previsto para 2014. Existe, 
ainda, a perspectiva perversa de baixo 
crescimento do Brasil nos anos vindou-
ros, cujos sintomas, já evidenciados, 
continuam se agravando. Crescem as 
incompatibilidades geradas pela for-
te taxa efetiva de câmbio, e é inegá-
vel que o Brasil precisa melhorar sua 
produtividade, a fim de restabelecer a 
competitividade, que se vê prejudicada, 
também, pela eterna demanda de me-
didas governamentais que deságuam 
nas políticas fiscais e parafiscais sem 
consistência. O mercado de trabalho, 
em franco declínio, deve levar a uma 
pífia demanda doméstica. Nesse parti-
cular, a campanha política que se avizi-
nha produz um bom palco para que os 
interlocutores (ou seriam gladiadores?) 
possam nos apresentar suas ideias. O 
possessivo suas, aqui, vai como licen-
ça poética, pois em geral os candidatos 
pespegam, nos eleitores, um punhado 
de lugares-comuns, que cabem em 
qualquer partido, qualquer coligação. 
Na hora do vamos ver, prevalecem os 
interesses pragmáticos, nem sempre 
republicanos, do grupo vencedor.

O Congresso Nacional, que hoje 
custa aos cofres da União cerca de 1 
milhão de reais por hora, de agosto a 
outubro, período de campanha eleitoral, 
praticamente, não terá sessões. Certo 
estava o Lula, quando disse: “A política 
está desmoralizada e apodrecida”. Nes-
sa política rasteira, que hoje impera em 
nosso meio, há espaço, ainda, para trai-
ções e mudanças de planos, a exemplo 
da cristianização do candidato, que co-
meça a ocorrer em São Paulo, onde o 
PT vai aos poucos mandando o Padilha 
para casa e abraçando a campanha do 
Paulo Skaf, do PMDB. O comportamen-
to dúbio adotado por Eduardo Campos, 
em sua campanha, reflete o seu desejo 
de ser a alternativa do Lula, caso Dilma 
não se firme, de vez, como favorita à 

2015: 1º ano do resto de nossas vidas

Wagner Gomes*

sua própria sucessão. Aécio, ao que se 
comenta, anda se movendo nas som-
bras, tecendo alianças alternativas em 
cima da perspectiva de frustrações, ge-
radas pela sensação de abandono. Em-
placar em São Paulo é vital para sua 
campanha, já que aquele estado, por 
possuir 1 terço do PIB nacional e pouco 
mais de 1 quinto (22,4%) do eleitorado, 
condiciona o restante do país.

De quebra, a escolha de Aloísio Nu-
nes como seu vice minimiza a chance 
de que a chapa Edualdo (associação de 
Eduardo Campos com Geraldo Alkmim) 
siga adiante. A revolta contra a corrup-
ção mira os vilões de todos os partidos, 
pois é óbvio que o PT não detém esse 
monopólio. No entanto, ele está, a todo 
o momento, praticando bullying eleitoral 
contra as classes D e E, beneficiárias 
do assistencialismo federal, que a toda 
hora se veem ameaçadas da perda 
dos benefícios, caso votem errado. A 
classe média, nem tanto, pois ela já é 
considerada inimiga pelo PT, segundo 
sua ideóloga Marilena Chauí. A grande 
verdade é que a maioria dos eleitores 
quer mudanças e clama por elas, sem, 
no entanto, saber quem pode carregar, 
de fato, suas bandeiras. Quem melhor 
souber catalisar e verbalizar, durante 
a campanha eleitoral, esse sentimento 
coletivo, certamente será eleito como 
o agente das transformações que se 
avizinham. Torçamos para que o povo 
tenha o discernimento necessário em 
toda essa catarse por nós vivenciada, e 
que dela resulte um real processo que 
renove nossa combalida sociedade. E 
que a democracia seja preservada em 
nosso meio, no seu mais amplo espec-
tro.

Wagner Gomes, administrador de em-
presas, aposentado do BB e associado 
UNAMIBB

ENERGIA
Dificuldade para socorrer elétricas
O governo está com dificuldades para 
fechar um novo acordo com os bancos 
em torno de um segundo empréstimo, 
de R$ 6,5 bilhões, às distribuidoras de 
eletricidade. A operação corre contra 
o tempo e visa minimizar o rombo fi-
nanceiro do setor em razão do uso pro-
longado e generalizado de termelétri-
cas, que encarece o custo da energia 
repassada ao consumidor. Ontem, o 
ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
recebeu em seu gabinete os presiden-
tes do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, 
Santander e Pactual, que apresen-
taram resistência em abrir nova linha 
de crédito para a Câmara de Comer-
cialização de Energia Elétrica (CCEE) 
em virtude de uma maior preocupação 
com a situação econômica do país. Os 
juros altos e o aumento da inadimplên-
cia deixaram os banqueiros receosos 
em fechar novo pacote, segundo fon-
tes de bastidores. Em abril, um grupo 
de 10 bancos liberou R$ 11,2 bilhões 
ao setor. - Coluna Giro Econômico - 
jornal Estado de Minas de 06/08/2014

BB na Mídia

O BB inaugurou no ultimo dia 30 de 
maio, a primeira agência de um banco la-
tino-americano a obter licença para atuar 
na China. Desde 2004, o Banco está pre-
sente no país inicialmente através de um 
escritório de representação em Xangai 
cuja área de atuação era limitada pela 
legislação daquele país.  
A agência permitirá a ampliação negocial 
decorrente do incremento do intercâmbio 
comercial, do aumento dos investimen-
tos chineses no Brasil e, também, da 
presença de transnacionais brasileiras 
no mercado chinês.
Atualmente, a China é o maior parceiro 
comercial do Brasil com um fluxo comer-
cial de US$ 83 bilhões em 2013 podendo 
atingir os US$ 100 bilhões nos próximos 
anos. São mais de 70 empresas brasilei-
ras presentes de alguma forma na China 
e mais de 25 empresas chinesas operan-
do no Brasil. 
Com a nova agência, o BB passa a bus-
car oportunidades de negócios no seg-
mento de atacado, atendendo, princi-
palmente, as demandas por produtos e 
serviços das empresas brasileiras com 
negócios com a China e as empresas 
chinesas com negócios com o Brasil, 
além dos bancos locais, grandes parcei-
ros de negócios com o Banco do Brasil.

Fonte: Site do Banco do Brasil

Negócio da China
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Defender-se depois de atingido, é 
sempre mais difícil.  A prudência manda 
que se organize a defesa com antecipa-
ção. 

Está sendo preparada, no exterior, 
uma nova intrusão nos recursos dos 
fundos de pensão, que passaram a ser 
vistos no mundo inteiro como fonte de 
recursos para investimentos financeiros 
e, no Brasil, também para os de caráter 
político, como se fossem fundos públicos. 

A razão disso é a fraca defesa ofere-
cida pelos verdadeiros detentores de tais 
fundos  - seus associados -  que só se de-
fendem após atacados e, assim mesmo, 
insuficientemente, e sempre por iniciativa 
de uma minoria.  A maioria prefere o “dol-
ce far niente”, menosprezando os riscos. 

Em 16-08-2013 o periódico “Valor 
Econômico”, em sua edição virtual, pu-
blicou artigo da autoria de Assis Moreira 
que é um extrato do relatório do Fórum 
coordenado pelo Comitê de Basiléia de 
Supervisão Bancária (CBSB), em conjun-
to com a Associação Internacional de Su-
pervisores de Seguros (IAIS) e da Orga-
nização Internacional das Comissões de 
Valores (Iosco), datado de agosto/2013.

A notícia merece nossa atenção e 
profunda preocupação.  Em primeiro lu-
gar, porque o assunto é tratado por ór-
gãos financeiros que nenhuma relação 
têm com fundos de pensão, a não ser o 
interesse nos seus recursos. 

O propósito “oficial” do Fórum é a 
“preocupação” que os órgãos que o com-
põem demonstram com relação aos ris-
cos que os fundos de pensão assumirão 
se adotarem as três fórmulas que, para-
doxalmente, são defendidas pelo mesmo 
grupo.   

As recomendações propriamente 
ditas, em número de oito, são todas di-
rigidas aos Supervisores e aos Legisla-
dores.  Nenhuma é direcionada aos pró-
prios fundos de pensão, como se esses 
fossem mero expectadores. 

A “preocupação” do Fórum limita-se 
a citar os legisladores com uma diáfana 
responsabilidade sobre a decisão final de 
qual fórmula “indicar” aos fundos de pen-
são.  O Fórum isenta-se de comentar as 
consequências das decisões dos legis-
ladores, limitando-se a comentar fatores 
relevantes. 

Pelo que se vê, o plano já está conce-
bido e as opões já estão delineadas.  As 
“soluções” já estudadas e postas à mesa 
são as três seguintes: 
1)  “Transação buy-out”, pela qual os ati-
vos e passivos de um fundo de pensão 

são transferidos para uma seguradora 
em troca de um prêmio inicial. O risco 
total é diferido (investimento e longevida-
de, além de inflação no caso de planos 
indexados). No entanto, os aposentados 
ficam expostos ao risco de falência da se-
guradora. 
2)  “Transação buy-in”, em que o fundo 
mantém seus ativos e passivos, mas 
paga um prêmio inicial à seguradora para 
receber pagamentos periódicos que co-
brem o desembolso com as aposentado-
rias. Nesse caso, a transferência de risco 
é parcial, com apenas parte indo para a 
seguradora, enquanto o fundo de pensão 
continua sendo o responsável direto pe-
los pensionistas. 
3)  “Swap de longevidade”, uma estrutura 
na qual pagamentos fixos periódicos são 
feitos para a seguradora ou ressegurado-
ra em troca de um desembolso periódico 
baseado na diferença de longevidade. 
O fundo se mantém responsável pelos 
pensionistas e refém dos riscos de inves-
timentos.  

Nenhuma das opções libera o fun-
do de pensão da responsabilidade ante 
seus associados, apenas gerando um 
“risco” adicional que não havia antes.  Ou 
seja: além do “risco” representado pelo 
aumento de custos devido à elevação da 
taxa de longevidade, o plano passa a ar-
car, também, com o “risco” de falência ou 
inadimplemento da seguradora ou resse-
guradora.  

A propósito, temos o exemplo da 
terceira maior seguradora do mundo, a 
americana AIG, que tecnicamente faliu 
em 16-09-2008 com um passivo a des-
coberto de US$ 80 bilhões, na esteira de 
uma única crise econômica gerada, exa-
tamente, por um plano “brilhante” criado 
pelos planejadores ligados ao sistema 
financeiro (“emissão de derivativos”).  O 
plano ora divulgado em nada difere da-
quele em “riscos” para o aplicador que, 
ao final e no caso, é o associado dos fun-
dos de pensão. 

Em outras palavras, o fundo de pen-
são que adotar uma das três fórmulas 
apenas passará a ter um “custo real” (o 
eufemisticamente chamado “prêmio” de 
seguro) para um risco que continuará 
a correr.  Portanto, as fórmulas criadas 
apenas visam a transferir patrimônio dos 
fundos de pensão para as empresas se-
guradoras ou resseguradoras e, ao final, 
aos próprios mercados de capitais.

O risco técnico trazido pela elevação 
da taxa de longevidade efetivamente 
existe.  Mas, há outras formas de en-
frentá-lo sem assumir novos custos nem 
aceitar o risco de falência de empresas 

que logicamente buscam lucros e cujo fu-
turo a longo prazo ninguém pode prever.  

Afinal, nenhum Fórum ou entidade 
financeira no mundo está cogitando apli-
car fórmulas de securitização do risco de 
longevidade aos sistemas oficiais de pre-
vidência social.  Focam apenas nos fun-
dos privados de previdência, exatamente 
pela fraqueza de defesa que identificam 
neles. 

Embora o Fórum não tenha elabo-
rado recomendações para os fundos de 
pensão, cabe tecer os seguintes comen-
tários: 
1. Não há lógica em pagar por um segu-
ro se o fundo de pensão continua a arcar 
com os riscos contra os quais pretende 
se defender. 
2. Se o fundo de pensão pode arcar com 
o custo desse seguro, pode também uti-
lizar os respectivos recursos para formar 
um fundo ou reserva específica. 
3. Um tal fundo não precisaria ser obri-
gatoriamente financeiro.  Poderia ser 
também constituído por imobilizações 
rentáveis no presente e valorizáveis para 
o futuro.  Enfim, a forma que todos os fun-
dos de pensão, privados ou oficiais, cos-
tumavam utilizar antes da prevalência da 
“economia financeira”. 
4. Os dirigentes de um fundo de pensão 
que decida ingressar num tal programa 
de securitização de risco podem defen-
der essa decisão com mil e um argumen-
tos de momento, mas não podem com-
pensar os associados no caso de falência 
da seguradora. 
5.   As seguradoras ou resseguradoras 
utilizarão os recursos recebidos em apli-
cações financeiras, a fim de produzir re-
sultados com os quais planejam pagar os 
custos de longevidade, se esses vierem 
a ser requeridos pelo fundo de pensão 
segurado.  Nesse caso, é óbvio que os 
próprios fundos de pensão também po-
dem fazer as mesmas aplicações, sem o 
risco da seguradora e com menores cus-
tos, pois o “prêmio” inclui custos de admi-
nistração, comissões de agentes e lucro 
da empresa. 

No caso da nossa Previ, que tem uma 
posição peculiar dentre os demais fun-
dos de pensão privados brasileiros, cabe 
acrescentar os seguintes comentários 
que já seriam questionamentos no caso 
de eventual tentativa de implantação, na 
entidade, de uma das citadas fórmulas de 
securitização do risco de longevidade: 
1. Se a Previ gera receitas e dispõe de 
recursos para aplicar em programas de 

Risco de longevidade
LONGEVIDADE I

“Se queres a paz, prepara-te para a guerra” – Publius Flavius

Ebenézer W. A. Nascimento

Continua na página 8...
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governo, porque não aplica prioritaria-
mente, e desde já, num fundo específico 
para fazer face ao custo de longevidade? 
2. Ou, por que não reajusta devidamente 
as “Reservas” concernentes para fazer 
face aos compromissos futuros levando 
em consideração a crescente elevação 
das taxas de longevidade? 
3.  Por que a nossa Caixa de Previdência 
pode perder bilhões em meras oscilações 
do mercado financeiro, e se desespera 
e alardeia desastre ao falar de taxa de 
mortalidade (que corresponde ao custo 
de longevidade) a qual, em comparação 
com as perdas em aplicações, é irrisório 
e diluído nos anos?

Obviamente, a previsão desse custo 
de longevidade e a provisão para sua 
cobertura requerem competência admi-
nistrativa para planejar e executar, e es-
pera-se que os administradores da PRE-
VI tenham competência para isso.  Em 
caso contrário, sempre têm a opção de 
pedir demissão e ceder o lugar a quem 
a tenha.  O que não poderão fazer é 
imputar aos associados o preço da sua 
incompetência, nem poderão sujeitá-los a 
riscos que, se devidamente esclarecidos, 
jamais aceitariam.  

Muito provavelmente o plano do 
Fórum já chegou ao Brasil. É de se su-
por que sua implementação nos fundos 
de pensão brasileiros esteja sendo urdida 
na surdina, de forma a que seja apresen-
tado aos associados como “prato feito”, 
catalogado como irreversível, melhor e 
única opção para a cobertura do risco de 
longevidade. 

Certamente, no afã de seguir o plano 
do Fórum, também ouviremos alegações 
de que se trata de uma solução moder-
na (“modernidade”) que outros fundos de 
pensão, no exterior, adotaram.  E é ver-
dade.  Mas, é óbvio que não serão men-
cionados os detalhes referentes a tais 
fundos de pensão, isto é, quem os go-
verna, quem os controla, em que países 
estão, qual a segurança jurídica “de fato” 
que os ampara, e em que circunstâncias 
decidiram adotar tal plano. 

Portanto, no caso da PREVI, que os 
dirigentes e associados busquem manter 
a porta fechada.  Há muitos meios de em-
pregar os recursos daquela Caixa de Pre-
vidência dentro do Brasil de forma segura 
e rentável, sem precisar assumir riscos 
de aplicações aventureiras nem enfrentar 
riscos de terceiros.  

Os associados, individualmente ou 
através de suas associações, precisam 
estar alertos, aprender mais sobre o as-
sunto, de forma a estarem devidamente 
prevenidos se, ou quando, o ataque che-
gar. 

*Ebenézer W. A. Nascimento – aposenta-
do BB e associado UNAMIBB.

O ano eleitoral reduz as chances de 
uma discussão mais profunda e de re-
formulação nos critérios de idade para 
aposentadoria no Brasil. Há inegáveis 
riscos políticos na proposição de mu-
danças legais em temas sensíveis ao 
eleitorado, principalmente para a um 
grupo que hoje corresponde a mais de 
20% da população formados por idosos 
e por aqueles próximos de se aposen-
tar, acima de 50 anos.  Assim, reformas 
desta natureza deverão ser adiadas 
para o início do mandato do próximo 
governante, em 2015. Estima-se entre 
as medidas já analisadas uma predomi-
nância do limite etário de 60/63 anos de 
idade para mulheres e homens, respec-
tivamente, embora fórmulas que com-
binem tempo de contribuição e a idade 
do trabalhador tenham a preferência de 
segmentos da classe política, a exem-
plo da fórmula 85-95, ou de variantes 
ajustadas atuarialmente. Tais limites 
são bem superiores à média das apo-
sentadorias no INSS, que estão na or-
dem de 53 anos para as mulheres, e de 
55 anos para os homens. 

Mesmo com as perdas provocadas pela 
aplicação do fator previdenciário, os 
brasileiros continuam se aposentando 
com idades mais baixas. Desde a sua 
aplicação o fator previdenciário elevou 
em cerca de três anos as idades médias 
de aposentadoria e produziu economias 
superiores a R$60 bilhões, desde a sua 
criação. Porém, nas últimas duas déca-
das é notável o avanço da longevidade 
entre os brasileiros, o que rapidamente 
nos aproximam dos padrões de econo-
mias mais desenvolvidas. No Brasil a 
expectativa de sobrevida aos 65 anos, 
para ambos os sexos é de 18 anos, 
segundo dados utilizados pelo MPAS. 
Nos EUA, em 2015, a expectativa de 
sobrevida aos 65 anos será de 19,3 
anos para os homens e de 21,6 anos 
para as mulheres, ou seja, pouco aci-
ma do nosso padrão. No entanto, nos 
Estados Unidos a idade para aposen-
tadoria integral está em 65 anos, para 
as pessoas nascidas antes de 1938, 
aumentando gradativamente para 67 
anos para aquelas nascidas posterior-
mente a esta data. E justamente ao 
olharmos o exemplo de outros países 
desenvolvidos que surgem novos de-
safios e preocupações. Na Inglaterra, o 
processo de aumento da idade limite de 
65 anos para os homens e de 60 anos 
para as mulheres está em curso e irá 
produzir aumentos e a convergência na 
idade de aposentadoria entre homens e 
mulheres. Em 2026 a idade limite será 
de 67 anos para ambos os sexos. Em 

dezembro de 2013, o Governo Osbor-
ne propôs a discussão de um projeto 
que vincula a idade dos benefícios à 
expectativa de sobrevida da população, 
ou seja, um ajuste atuarial automático. 
Isto levaria os novos entrantes do mer-
cado de trabalho, que irão se aposentar 
somente em 2060, a cumprirem uma 
idade padrão de 70 anos para elegibili-
dade plena ao benefício. Em contrapar-
tida, as economias seriam superiores a 
500 bilhões de libras, um valor que irá 
representar grande alívio para as con-
tas do setor público daquele país.

José Roberto Savóia (ex-secretário de 
Previdência Complementar (SPC), ór-
gão que precedeu à Previc)

Fonte: Revista Investidor Institucional

A escolha de Carlos Alberto de Paula 
como novo diretor superintendente da 
Previc, em julho último, substituindo José 
Maria Rabelo, foi aplaudida pela ABRA-
PP, mas causa incerteza para participan-
tes e assistidos das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar.
De Paula dá mostra que planeja ace-
lerar a criação de novos produtos e 
planos para a previdência fechada e a 
sua atuação no IRB Brasil RE (Instituto 
de Resseguros do Brasil), onde vinha 
atuando como vice-presidente de pes-
soas e marketing desde 2012, gera a ex-
pectativa de avanço na regulamentação 
de produtos para a cobertura de riscos 
atuariais e de longevidade dos planos 
de benefícios dos fundos de pensão.
Em seu discurso de posse, Carlos de 
Paula deu algumas pistas sobre a linha 
de trabalho que deve implantar na Pre-
vic. Ele disse acreditar na importância do 
compartilhamento do risco de longe-
vidade dos planos de benefícios. “É 
de extrema relevância que esta pauta se 
aprofunde, especialmente sobre a possi-
bilidade da gestão do risco de longevi-
dade, mediante operações que integrem 
previdência privada, seguro e ressegu-
ro”, disse durante cerimônia de posse, 
ocorrida em Brasília.

Os novos limites etários para aposentadoria
LONGEVIDADE II

Onde mora o perigo

A UNAMIBB está no 
Facebook. Curta e convide 
seus amigos para curtirem 

nossa página.


