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Retirada do patrocinador
dos fundos de pensão:
certo ou errado? Veja
a opinião de Roberto
Abdian na página 3.
O artigo “A voz do povo
é soberana” trata da
necessária mudança
no comportamento da
política e principalmente
dos políticos. Página 5
Nas últimas décadas, o
crescimento da população mundial é inversamente proporcional ao da
produção de alimentos.
Leia na página 7 como
o Banco do Brasil pode
contribuir para reverter
esse quadro.
BB ministérios e Previc
travam queda de braço
sobre o teto de aposentadoria dos executivos do
Banco. Página 8
O Editorial trata da
Resolução 26 e das
alterações que se fazem
necessárias. Página 2

De irresponsabilidades e ingerências
por Luzia Lobato
Um dos maiores problemas do Banco do Brasil nas 3 últimas décadas foi
o aparelhamento e o mal uso do Banco para fins políticos. Durante os dois
mandatos de Fernando Henrique Cardoso, a instituição passou por grandes
modificações estruturais com muitas
demissões sumárias e voluntárias, diga-se PDVs.
Durante os governos FHC e Lula
assistimos o aparecimento e sumiço
de duas grandes eminências pardas:
Daniel Dantas do Grupo Opportunity e
Eike Batista dono do Grupo “X”.
A derrocada de Eike Batista, envolvido por grandes dívidas, principalmente da sua empresa OGX precedeu
o retorno de Daniel Dantas aos holofotes da imprensa. E mais uma vez, o
Banco do Brasil e a Previ se veem envolvidos em episódios questionáveis.
Sabe-se que essas ingerências tanto no BB quanto na Previ colocam em
risco o patrimônio dos acionistas e dos
atuais e futuros aposentados do fundo
de pensão. Muitos se lembram da gravação feita por arapongas do diálogo
entre Ricardo Sérgio do BB e o ministro das Comunicações Luiz Carlos
Mendonça de Barros onde o primeiro
advertia: “Chegamos ao limite da nossa irresponsabilidade.”
O aviso se referia à participação
dos fundos de pensão nas privatizações das empresas do setor de telecomunicação durante o governo FHC tão
combatida e criticada pelo PT que então era oposição. Na época, a Previ investiu R$ 150 milhões em um fundo do
Banco Opportunity. O Ministério Público considerou o episódio como gestão
temerária e indiciou seis ex-diretores
da Previ: o ex-presidente da entidade
Jair Bilacchi, e os diretores Henrique
Pizzolato, João Bosco Madeiro, Cláu-

dio Salgueiro Munhoz, Vitor Paulo Camargo e Arlindo Oliveira. Todos foram
absolvidos em fevereiro deste ano.
Porém, a Procuradoria Regional da
República da 2ª Região manifestou-se
contra essa absolvição e pediu a reforma da sentença. O processo deverá
ter um novo julgamento para garantir
o direito do acesso à Justiça e ao contraditório já que em primeira instância
houve uma absolvição sumária. De
acordo com Mário Ferreira Leite “os
autos do processo reúnem evidências
sólidas da prática de gestão temerária,
um crime que não necessita de prejuízo para ser caracterizado”.
Recentemente, o Banco do Brasil
vetou um empréstimo no valor de R$
1,2 bilhão à OSX que seria concedido
através do Banco Votorantim, onde o
BB tem 50% das ações. Estranhamente, o BV foi avalista de um empréstimo no valor de US$ 228 milhões que o
BNDES concedeu a empresa de Eike
Batista. Agora, o BNDES está executando a fiança e o prejuízo será do BV
e indiretamente do banco público.
No final de novembro/2013, a imprensa noticiou que a presidente Dilma
deverá usar as diretorias dos bancos
federais como moeda de troca para
garantir o apoio de partidos na sua reeleição em 2014. Esses loteamentos já
colocaram o BB em situações de risco
e, porque não dizer, constrangedoras.
Se outrora o PT, como oposição,
combateu veementemente essas ligações espúrias, hoje os papeis se
inverteram e infelizmente a ingerência
ultrapassou os limites da irresponsabilidade. Basta ver o que esse governo
fez à Petrobras. Agora, orar e vigiar já
não resolvem mais, é preciso combater os desmandos.

editorial
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A Resolução 26, alterações necessárias
por Isa Musa de Noronha

Nos últimos dias estivemos
discutindo com autoridades do
Ministério da Previdência os
pontos polêmicos da Resolução CGC 26, de 29 de outubro
de 2008. Observa-se que em
4 de novembro último o Conselho Nacional de Previdência
Complementar alterou substancialmente o artigo 28 da citada Resolução
no que tange ao equacionamento de
déficits.
No texto original, o Conselho determinava taxativamente: “Observadas
as informações constantes do parecer
atuarial acerca das causas do déficit,
a EFPC deverá promover seu imediato
equacionamento, mediante a revisão
do plano de benefícios.” Ao rever esse
artigo da Resolução, o CNPC editou a
Resolução n° 13, de 14 de novembro
2013, dando mais prazo para o equacionamento de déficits.
Ao que parece, os membros daquele Conselho entenderam que o remédio previsto pela Resolução 26 era
amargo demais para aposentados e
pensionistas.
Lamentável que ao se debruçar sobre a 26, os membros do CNPC não
tiveram apetite para ir além e equacionar, também as regras de revisão do
plano e a possibilidade de converter
eventuais superávits em benefícios.
Ora, se houve grita das EFPC quanto as regras para equacionamento
de déficits, do lado de cá, do lado de
participantes e assistidos, há enorme
alarido pelas regras de distribuição de
superávit.
É fato que é do conhecimento das
autoridades da Previc e Governo a
nossa resistência com relação à Resolução 26. Tal Resolução, expedida
apenas para dar eficácia à previsão
legal da destinação da reserva especial constituída nas entidades fechadas, acabou por extrapolar o seu limite
material regulador ao prever nova modalidade não prevista na legislação:
a reversão, para o patrocinador e/ou
participante, de valores integrantes do
patrimônio dos planos de benefícios.
Permitiu, portanto, ao invés da “revisão
do plano de benefícios” prevista na lei
complementar, cujos efeitos direcionam-se necessariamente para o futuro
(o plano deve ser revisado para que no
futuro não seja gerado nem “déficit”,

nem superávit desmesurado), surgisse
uma reversão de valores que equivale
à distribuição de lucro, com base no resultado dos investimentos obtidos nos
exercícios passados.
Aqui nem vamos nos ater à discussão de que patrocinadores jamais poderiam ser beneficiários de eventuais
sobras de planos de beneficio definido.
Não há como tergiversar ainda mais
sobre a real significação da expressão
“revisão do plano de benefícios” referida na lei complementar dando-lhe
interpretação ampliativa, pois, além
do espírito contrário da própria norma,
a doutrina é uníssona quanto ao seu
significado, inadmitindo a possibilidade
de retorno de valores aos contribuintes, sejam patrocinadores ou até a participantes e assistidos. Pretendemos
apenas analisar o evidente equívoco
da Resolução 26 ao prever que, em
relação aos planos de benefícios das
EFPC , a utilização da reserva especial para melhoria dos benefícios deverá se dar sob a forma de benefício
temporário, não incorporado ao benefício mensal contratado, a ser pago
enquanto houver recursos específicos
destinados a este fim.
O equívoco evidente é que se espera, também por previsão legal, que
a existência de sobras (superávit) registradas na rubrica Reserva Para
Revisão do Plano, complete três anos
de saldo positivo para que tais sobras
possam ser usadas para a revisão obrigatória do plano de benefícios da entidade. Não vamos, novamente, reafirmar que distribuir superávit não é rever
plano. Vamos nos ater tão somente às
formas preconizadas de distribuição
do superávit (ou da Reserva Especial,
o que é mais apropriado).
Ao traçar normas para a conversão
dessa reserva em benefício, a Resolução 26 atravessa todos os limites da
racionalidade, pois diz que tais benefícios podem suspensos caso seja necessário recompor a reserva de contingência. Ora, se os benefícios oriundos
de superávits somente existem naquele exercício, quando fechado o balanço da EFPC e verificada a Reserva, nenhuma bola de cristal assegura
que existirão no Balanço seguinte, eis
que resultados superavitários ou deficitários estão ao sabor das bolsas de
valores. Então, o plausível, o matema-

ticamente correto, seria que, uma vez
verificado recursos excedentes pelo
terceiro ano consecutivo ao fechamento do balanço do Plano de Benefícios,
esse excedente fosse imediatamente
apartado, em rubrica especial e aplicado de forma conservadora, pois
têm destinação definida em acordos
ou contratos fechados entre a EFPC,
o Patrocinador e seus participantes
e assistidos. Mas não: é como se o
CNPC dissesse. “Agora vocês têm
sete bilhões em meio e vão receber
em parcelas de x% enquanto durar o
Fundo Previdencial.” No dia seguinte
ocorre uma hecatombe no mercado financeiro e a Reserva de Contingência
cai assustadoramente e o CNPC.... diz
“ora.... lamento, mas acabou”.
As Leis são propostas e discutidas
exaustivamente no Congresso. As Resoluções, entretanto, estão a cargo de
meia dúzia de pessoas, os iluminados
que as escrevem, alteram de acordo
com os ditames do Governo, supostamente para regular uma lei Complementar. Ainda que haja controvérsias
técnicas e interpretativas sobre o texto
legal, ocorre que todo o debate deveria
ter ocorrido no âmbito do Congresso
Nacional e não sob iniciativa deliberada do Poder Executivo. Contudo, já
que já foi feito à revelia do Congresso,
nada impede que o egrégio Conselho
Nacional de Previdência Complementar corrija o absurdo que traçou para a
distribuição de superávit.
Aposentados e pensionistas da
Previ estão apavorados com a suspensão do Benefício Especial Temporário,
pois já os incorporarem em seus respectivos orçamentos. Pode-se supor
a enxurrada de ações judiciais para
assegurar o suposto direito adquirido, eis que o chamado BET tem sido
pago há anos e não há de se olvidar
que a Constituição em vigor, já na sua
redação original, consagrou a regra
da irredutibilidade de vencimentos.
Os benefícios resultantes de superávit concedidos integram o benefício de
aposentadoria ou pensão e, por hábito,
pertence ao aposentado ou pensionista. Como a legislação não estabelece
o período para que este benefício seja
considerado um direito adquirido, entende-se por tal, aquilo que é habitual,
ou seja, mensal.
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Retirada do Patrocinador
por Roberto Abdian
Com relação a essa modernização que está sendo preconizada
para o sistema de Previdência Privada Complementar, com foco na
retirada do patrocinador, as alterações propostas dizem ser parte de
um projeto do governo para estender a previdência complementar a
um número mais amplo de brasileiros, facilitar sua adesão e estimular
empresas a criar e patrocinar fundos de pensão com responsabilidade futura limitada segundo o seu
próprio arbítrio. Esta é uma forma
dissimulada e escandalosa de iludir e camuflar
uma trapaça.
E também,
no meu modo
de ver, não se
justifica quando se trata de
fundos de pensão de estatais
e de economia
mista já existentes, como Previ,
Funcef, Petros e outros, que têm
planos já com adesão encerrada e
que agregam a maior parte dos integrantes desses fundos, e outros
planos com adesão espontânea e
já estimulada, inclusive de outros
fundos privados.
Fica claro, portanto, que o governo tem na verdade o objetivo
de criar oportunidade de transferir
patrimônios vultosos para os patrocinadores geridos por ele, governo,
angariando montanhas de recursos
gratuitos para resolver seus problemas de balanço com cheiro de coisa bichada. É isto, e nada daqueles propósitos nobres de estender
previdência privada à maioria os
brasileiros. Tanto quanto dar três
refeições diárias a todas as famílias brasileiras.
É imperioso estarmos atentos ao
andar dessa carruagem fúnebre, e
unir todos os fundos de pensão,
partindo com todas as forças e
com determinação, e pegar pesado
nos gabinetes do Congresso,

Tribunais, Promotorias, e exigir
posicionamento ostensivo e ação
agressiva dos dirigentes eleitos,
a fim de obstar assaltos contra
nossas reservas, que pela sua
função e natureza, são intocáveis
pelos patrocinadores.
Pela forma com que as notícias
são emanadas pelas autoridades
e nos chegam através dos meios
de comunicação, somos induzidos a pensar que suas importantes decisões nas áreas políticas,
administrativas, econômicas e nas
esferas de seu alcance e domínio,

são consequências de deliberações genuínas, nascidas de inteligências reunidas nos gabinetes.
Ledo engano, não só pelas atrapalhadas decisões tomadas e publicadas num dia e revogadas no dia
seguinte (precisa exemplo?), como
também por outras coisas sérias
que nos dizem respeito como aposentados. Sem egocentrismo, mas
se não cuidarmos do nosso próprio
umbigo, ninguém o fará.
Há entre nós, os que conhecem
a sigla OCDE, o seu significado e
como atua nos países em que se faz
presente. A amplitude do conjunto
das áreas de sua atuação abarca
praticamente todas as atividades
de um país membro. Trata-se da
Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico. Congrega trinta países membros e uma
série de organizações não governamentais e sociedades civis.
Seu orçamento astronômico de
mais de 340 milhões de euros, e
um exuberante quadro de 2.500
funcionários, são mantidos com

a contribuição anual dos países
membros, com taxas variáveis de
acordo com o nível de desenvolvimento de cada país. Os maiores
contribuintes são os Estados Unidos (EUA), Japão, Alemanha, Reino Unido e França.
A partir de 1998, a OCDE passou
a desenvolver um programa específico para o Brasil a pedido do governo. Política, economia, mercado
de ações, agricultura, governança
corporativa, seguros e previdência
são as áreas de cooperação.
Atenção! Parece que já vimos
modelo semelhante de contribuição compulsória com o
nome de Tafic
para os nossos
fundos de pensão, que pagam
uma taxa monstruosa trimestralmente à Previc, de acordo com
o volume do seu patrimônio. Ganha
um doce quem adivinhar qual o fundo que paga mais. Difícil é saber
qual o destino dessa dinheirama
toda arrecadada pela Previc. Será
que ela consegue gastar tudo isto?
Ou será que teremos, em algum
dia próximo, um novo escândalo de
desvio de recursos da Previc?
Se é fácil lembrar o significado
da sigla OCDE, quero ver os
colegas lerem e lembrarem esta:
WPPP. Não, não tem nada a ver
com o palavrão Parcerias Público-Privadas. Trata-se de outro
palavrão indecoroso! Quer dizer:
Working Party on Private Pensions,
ou em tupiniquim, Grupo de Trabalho sobre Previdência Fechada.
Semestralmente a Organização
promove reuniões do WPPP das
quais a SPC (Secretaria da Previdência Complementar) vinha participando desde 2001.
Roberto Abdian – Presidente da
AFABB TUPÃ
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Previ Futuro = Participantes preocupados

Rentabilidade negativa dos planos
CD incomodam participantes; fundações são pressionadas para realizar
mudanças
Nem as ações de educação financeira e previdenciária desenvolvidas
pelo sistema de fundos de pensão nos
últimos anos foram capazes de aquietar as reclamações dos participantes
em 2013. As rentabilidades abaixo das
metas, em muitos casos negativas,
estão gerando questionamento pelos
participantes, principalmente de planos de contribuição definida. No caso
dos planos com escolha de perfil, a
perplexidade é ainda maior porque até
as opções mais conservadoras, com
100% de renda fixa, também ficaram
negativas em alguns meses ou no consolidado do ano.
“Os participantes estão simplesmente apavorados”, disse Rodrigo
Barata, diretor de investimentos da
Forluz em um dos painéis do último
Congresso da Abrapp – Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar, realizado
em setembro em Florianópolis. O presidente da Forluz, José Ribeiro Pena
Neto, é menos enfático, mas admite
que os participantes estão questionando os resultados negativos de suas
cotas. “Os questionamentos aumentaram nos últimos dois ou três meses,
mas os participantes devem lembrar
que a rentabilidade do ano passado foi
excepcional”, diz Ribeiro. A Forluz oferece a opção de escolha de perfil de
investimentos para os planos de contribuição variável.
No maior fundo de pensão do país, a
Previ do Banco do Brasil, os resultados
dos planos com perfis de investimentos também é negativa. A rentabilidade
média de janeiro a agosto foi de menos
0,35% na carteira total do plano Pre-
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vi Futuro, que oferece quatro opções
de perfis. Os perfis mais agressivos
sofreram ainda mais com a queda da
bolsa. Cerca de 90% dos participantes
do plano Futuro estão concentrados
em um perfil denominado Previ (mesmo nome da fundação) que aloca entre
30% a 50% em renda variável. “Temos
recebido poucos questionamentos,
mas isso porque nossos participantes
em geral são bem informados e acompanham as oscilações do mercado financeiro”, diz Marcel Barros, diretor de
seguridade da Previ.
A maior preocupação da equipe da
fundação é esclarecer os participantes
das perdas que ocorrem na mudança
de perfil quando há desvalorização da
renda variável. “Fazemos um monitoramento constante e alertamos para as
perdas que se realizam na migração
para perfis mais conservadores quando a bolsa está na baixa”, diz Barros. A
carteira de ações do Previ Futuro estava caindo 7,62% até agosto de 2013.
“O ano de 2013 está sendo muito desafiador. É um período bastante
peculiar com forte volatilidade na renda fixa”, diz Daniel Pereira da Silva,
atuário e diretor da Gama Consultores Associados. O especialista mostra
que os planos de contribuição definida
(CD) são os que mais sofrem com o
fraco desempenho. Na média, registraram 2,02% de rendimento negativo no
primeiro semestre de 2013, segundo
dados da Abrapp. Os planos de contribuição variável (CV) não ficaram muito
atrás, com 1,76% negativo, enquanto
os de benefício definido (BD), registraram menos 0,33% na média no mesmo
período.

BB em Xangai
Em vias de abrir uma nova
agência em Xangai na China, o BB
tem enfrentado entraves devidos a
desacordos comerciais entre o gigante asiático e o governo brasileiro. No final de outubro, os chineses
compraram 72% do capital social
do BicBanco e era de se esperar
que houvesse reciprocidade e o
banco brasileiro finalmente recebesse o sinal verde. Mas o governo
do Brasil vem enfrentando diversas
reclamações do mercado chinês.
Uma delas é a sobretaxa aos produtos daquele país que atualmente
atinge cerca de 35% das importações. Pequim também insiste que
o Brasil implemente um acordo
datado de 2004 que reconhece a
China como economia de mercado para efeito de defesa comercial.
Enquanto o Brasil não toma as devidas providências junto a OMC,
os produtos oriundos daquele país
tem feito grandes estragos nas indústrias brasileiras, especialmente na produção têxtil. Assim, o BB
continua aguardando a queda de
braço.

(Fonte: Revista Investidor Institucional,
novembro 2013, matéria de Alexandre
Sammogini)
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A voz do povo é soberana
por Wagner Gomes
Após sucessivos escândalos de
corrupção, o Congresso, como um
todo, foi contaminado por uma imagem
negativa, transmitindo a sensação de
que está, constantemente, legislando em causa própria, para se safar
dos imbróglios em que se mete, por
sua própria iniciativa. Práticas como
o nepotismo, desvios de verbas, quebras de decoro parlamentar, quebras
de sigilo bancário, superfaturamento
de obras e licitações fraudulentas frequentam o noticiário político com uma
constância impressionante. Em 1993,
o ex-presidente Lula cunhou uma frase
que ficou famosa, chegando até virar
hit musical dos Paralamas do Sucesso em 1995: “Há no congresso uma
minoria que se preocupa e trabalha
pelo país, mas há uma maioria de uns
300 picaretas que defendem apenas
seus próprios interesses”. A canção,
em forma de rap, denominava-se Luís
Inácio (300 picaretas), citava o escândalo que ficou conhecido como anões
do orçamento, referindo-se, também,
a parlamentares que detinham concessões de rádio FM e de televisão,
o que é expressamente proibido pela
Constituição de 1988. De lá para cá,
a política não se renovou, e o próprio
PT transformou-se em destacado ator.
Hoje atua, com desenvoltura, no palco
daquele velho cenário denunciado por
Lula. Utiliza, para saciar o seu apetite
pelo poder, os mesmos métodos, antes combatidos, de persuasão política.
Esse estado de coisas faz com que o
cenário das próximas eleições coloque
o seu foco em pessoas, desprezando
as ideias, ainda que essa permissividade sirva, como pano de fundo, para
explorar, mercadologicamente, o grito
das ruas, verbalizado nos protestos de
expectativas frustradas. Imagino que,
após os movimentos de junho, a classe
política, que antes ajudava a formar a
opinião pública, agora passe por ela a
ser pautada. Em um primeiro momento, correram a atender os anseios mais
prementes, expressados com incontida ira, demonstrando temer a linguagem da porrada, tão bem transmitida
no ordenamento lógico daqueles protestos, cujos fundamentos ameaçam
fazer barulho nos tensos meses do
próximo ano, em virtude da Copa do
Mundo e das eleições. Por mais que
se torne difícil acreditar em novo ordenamento político sem a contaminação
desses valores pérfidos, o grito das
ruas veio estabelecer um novo parâ-
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Lucro líquido do BB
é recorde
e atinge R$ 12,7
bilhões no ano
O Banco do Brasil registrou lucro líquido de R$ 12,7 bilhões acumulado
até setembro de 2013, com RSPL de
25,6%. O lucro líquido ajustado encerrou o período com R$ 7,9 bilhões,
RSPL de 15,8%.
No terceiro trimestre, o lucro líquido atingiu R$ 2,7 bilhões desempenho que corresponde a um RSPL de
16,3%. O lucro líquido ajustado alcançou R$ 2,6 bilhões com RSPL equivalente de 15,7%.

metro a influenciar a nova fisionomia
política que há de surgir.
Qualquer vertente reformista, que
acolha esses indicativos, sairá na
frente ao dar os primeiros passos na
direção das mudanças tão ansiadas
pela população. É evidente que a relação custo x benefício advinda desse
ciclo de maior participação social, que
estamos vivenciando ainda, deve ser
absorvida pela classe política para que
ela se reencontre com sua verdadeira
vocação. Desprezando-se a ação dos
vândalos que se infiltram nas multidões
para dar vazão aos seus instintos de
bandido, o povo que mostra a sua cara
está a exigir e a criticar, condenando
práticas nocivas e dando o mais claro recado de que deseja mudanças no
processo político e na gestão pública.
O comportamento político não mais
corresponde ao que dele se espera
para enfrentarmos os graves problemas que temos pela frente. Não é mais
preciso saber em que ponto do passado perdemos nossas referências. Basta termos a certeza de que a política
que hoje se pratica está demolida e se
perdeu ao desmoronarem-se seus velhos padrões e certezas. Essa degradação há que ter fim, e nova ordem,
nascida de uma reforma política, ressuscitará valores esquecidos. O sentimento que está latente em toda nossa
sociedade pode ser traduzido na metáfora difundida pelo terapeuta holístico
Roberto Crema: “A lagarta já morreu e
a borboleta ainda não nasceu”.
Wagner Gomes, administrador de empresas e aposentado do BB

Nos nove primeiros meses deste ano
a remuneração aos acionistas atingiu
R$ 5,1 bilhões, montante equivalente
a 40% do lucro líquido, sendo R$ 2,5
bilhões na forma de juros sobre capital próprio (JCP) e R$ 2,6 bilhões em
dividendos. O valor por ação alcançou
R$ 1,79.
O valor proporcional ao terceiro trimestre foi de R$ 1,1 bilhão, destes R$
886,3 milhões na forma de JCP e R$
187,7 milhões em dividendos. O valor
por ação no trimestre foi de R$ 0,38.
Banco do Brasil é líder em ativos totais
Os ativos do Banco do Brasil superaram R$ 1,26 trilhão em set/embro de
2013, crescimento de 14,0% em 12
meses e 3,7% em relação ao trimestre anterior, favorecido principalmente
pela expansão da carteira de crédito.
O Banco do Brasil é líder em ativos entre as empresas do setor financeiro da
América Latina.
(Fonte BB.com)

Diretores e funcionários da
UNAMIBB desejam a todos os
nossos associados um Natal
pleno de Paz e um Ano Novo
repleto de Prosperidade.
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Perdendo a preferência
Decreto assinado pela presidente
Dilma no final de outubro aumenta
a participação de estrangeiros no
Banco do Brasil para 30%. Assim os
brasileiros perdem a preferência na
compra das ações já que esse é o
percentual de ações que o BB possui no mercado. Antes do aumento, 19,97% dos papeis do Banco já
estavam em mãos de estrangeiros,
valor próximo ao número absoluto
estabelecido anteriormente que era
de 20%. De acordo com a diretoria
da instituição financeira, o objetivo
é aumentar a liquidez das ações.
Órfãos do Itaú
A redução o número de brasileiros
no Japão fez com que o Banco Itaú
suspendesse as operações naquele país. Com aproximadamente
100 mil clientes no país asiático,
o Banco do Brasil se prepara agora para receber mais 30 mil novos
correntistas. Entre 2010 e 2013 o
BB teve um aumento significativo
nos negócios e fortaleceu-se na
atuação junto aos clientes. Para
maior acesso e conforto, o Banco
criou o BB Móvel que leva atendimento a regiões que não possuem
agências e também a eventos onde
existe grande concentração de brasileiros.
Esquisitice
Depois da condenação de Henrique Pizzolato, o Banco do Brasil dá
o primeiro passo para a recuperação das verbas desviadas para o
esquema do mensalão. De acordo
com os réus, os recursos, oriundos
de empréstimos fictícios da Visanet
junto ao Banco Rural, foram aplicados em publicidade em canais de
TV, outdoors, mobiliário urbano e
patrocínios. A perícia técnica do BB
quer levantar as notas fiscais anexadas ao processo para saber o
tamanho do desvio e tentar recuperar os valores desviados ilegalmen-

te (os chamados bônus). A ação é
resultado da pressão popular que
cobra não só a prisão dos mensaleiros, mas a devolução do dinheiro
desviado. A esquisitice fica por conta da pergunta: por que a Visanet
pertencente ao BB precisou recorrer a um empréstimo em um banco
concorrente?
Situação complicada
A expectativa do julgamento pelo
STF das perdas da caderneta de
poupança devido a planos econômicos está deixando o mercado financeiro de cabelos em pé. Representantes do governo e do sistema
financeiro têm se reunido com ministros para alertar sobre possíveis
prejuízos. O certo é que se o STF
decidir que os poupadores têm direito a receber a correção, muitas
instituições financeiras, inclusive
fundos de pensão, poderão ficar
insolventes e haverá uma retração
no crédito. Se o tribunal decidir o
contrário, a poupança poderá perder credibilidade junto aos investidores, já que o governo mudou as
regras durante o jogo.
Parceria de peso
Para garantir que sua parceria com
os Correios tenha prazo indeterminado, o BB agora estuda a criação
de uma empresa com participação
de ambas as partes. O objetivo
é ampliar a gama de produtos e
serviços dentro das mais de 6 mil
agências da ECT. O acordo seria
de grande interesse para os dois
lados. Desde que ganhou a concorrência, o Banco do Brasil já angariou 2,2 milhões de clientes e os
Correios ganham uma comissão
sobre isso. Uma nova licitação para
o Banco Postal poderia deixar o BB
de fora e a ECT perderia essa nova
gama de clientes. Desde que perdeu o contrato, o Bradesco abriu
mil novas agências para atender o
público que havia conquistado. Enquanto isso, o BB, que pagou R$

2,8 bilhões por esse contrato, ampliou sua presença de 50 para 95%
dos municípios brasileiros. Somente no terceiro trimestre de 2013, o
Banco Postal abriu 362,4 mil contas correntes.
Facilidade para comprar
Para agilizar as negociações com
cartões de crédito e débito, o Banco do Brasil e a bandeira Visa lançaram um cartão que dispensa a
senha para compras de menor valor. O objetivo é substituir o dinheiro
vivo e trazer maior praticidade. Ao
usar esses cartões, o consumidor
estará dispensado de digitar a senha nas compras de até R$ 30 no
débito e R$ 50 no crédito, basta
aproximar o cartão da máquina e o
sistema completará a transação.
Competição acirrada
De olho no mercado de micro seguros, o Banco do Brasil está disponibilizando essa nova modalidade.
Denominada Proteção Familiar, a
cobertura conta com proteção à
vida, funeral além de diárias hospitalares em caso de acidente. Os
custos variam de R$ 6 a R$ 11 e
podem ser contratados diretamente nos terminais eletrônicos. O objetivo da BB Seguridade é atingir
30% da carteira de clientes do Banco do Brasil nas diversas opções
de apólices.
Medalha de bronze
Desde que foi lançado em 2001, o
ranking das empresas brasileiras
mais valiosas é encabeçado pelo
Banco Itaú. O Banco do Brasil aparece em terceiro lugar, logo atrás
do Bradesco. A lista leva em consideração os resultados financeiros
da empresa, a influência da marca
no processo de escolha do cliente
e a capacidade de superar a concorrência e garantir a demanda e
os ganhos ao longo do tempo.

Notícias do BBrasil | 7

Uma proposta de desenvolvimento sustentado para o Brasil
Banco do Brasil, Banco Holding do Sistema Financeiro Cooperativo
Atualmente, 20 milhões de pessoas oriundas de habitantes rurais
deixam os campos chineses em direção às cidades.Uma população igual
à da grande São Paulo. Além disso,
as terras chinesas estão menos férteis
e com problemas de água. A situação
de abastecimento mundial preocupa
muito, pois já não há como aumentar
a produção via incremento das áreas e
das produtividades médias, como anteriormente.
Neste cenário, só no Brasil, Índia
(onde a população a ser alimentada
é imensa e não se permite a comercialização de carne bovina) e Austrália
(onde as terras já estão caras e com
secas progressivas) ainda há condições de se ampliar a produção. Isso
pode ser feito seja pelo incremento da
área plantada, (nos EUA, U.E., Rússia
e Argentina não há mais como ampliar), acréscimos das produtividades
(ainda baixas no Brasil, mas já elevadas na Austrália) e utilização intensiva
do solo com plantios subsequentes e
sem danos ao meio-ambiente (o Brasil é um dos poucos países do mundo
com esta condição).
Atualmente mesmo com os subsídios concedidos pelos Governos Americano e Europeu, a nossa produção
no Centro-Oeste já é mais competitiva
que a dos EUA e U.E. e a tendência
é de ampliar com os ganhos de produtividade e a redução dos custos de
transporte. Nos próximos seis anos,
com a inauguração das obras governamentais de infra-estrutura em andamento, os nossos custos podem reduzir 20% em dólar.
A competição da China, a possível inserção do Brasil na ALCA, assim como
a possibilidade de um acordo com a U.
E, devem expor as nossas indústrias de
bens duráveis e não duráveis, o setor de
serviços (inclusive bancos), bens de capital, petroquímica etc. à forte concorrência das empresas chinesas, americanas
e européias, sobretudo, onde a produtividade da mão-de-obra é maior que no
Brasil. Tal exposição pode ser fruto da
escala de produção, do intenso uso de
tecnologias, e das modernas técnicas de
gestão e ao mix de produtos. Por outro
lado, empresas do agronegócio brasileiras devem ganhar com os acordos, pela
nossa maior competitividade.
Nesse cenário, as trading companies, os bancos internacionais e
até grupos de empresários dos Estados Unidos, Bélgica, Suíça, França,
Rússia, China, Argentina e Alemanha
estão aportando, rapidamente, no Bra-

sil, em busca de ampliar os negócios.
Além disso, segundo informações oficiais, países como China, Rússia, EUA
e outros países da Europa têm enviado
grupos de investidores ao Brasil, com o
intuito de comprar terras para a produção de commodities e, também, para
investimentos diretos em infra-estrutura com pagamento futuro em grãos.
O crescimento da demanda por
commodities agropecuários brasileiros, possui razões estruturais tais
como a existência de poucas terras
novas agricultáveis no mundo e as
vantagens comparativas do Brasil no
agronegócio (calor, solo, água etc.).
Essa conjuntura (demanda crescente
por commodities agropecuários brasileiros) vem elevando, consideravelmente, o interesse de investidores internacionais no agronegócio brasileiro
(visita de missões oficiais da China e
do Japão, em 2004 e 2005, que buscam realizar compras de longo prazo
de soja e álcool etc.), embora esse
movimento venha ocorrendo de forma
desorganizada, sem um órgão ou instituição governamental que tenha a capacidade operacional e o papel oficial
de realizar essa intermediação entre
investidores internacionais e produtores rurais.
Crescimento acelerado com estabilidade econômica é, também, uma
questão de finanças. Logo, a ausência de uma instituição que seja,
oficialmente, a responsável pela
intermediação entre investidores
internacionais e produtores rurais,
é, talvez, um erro estratégico, que
pode levar o Brasil a correr riscos de
desabastecimento e inflação. Grande parte dos governos e empresas
estrangeiros, quando aporta no Brasil, pretende comprar, imediatamente,
nossos commodities agropecuários,
devido às pressões de demanda em
seus países de origem. Essa realidade vem elevando, rapidamente, o preço de alguns de nossos commodities e
poderá, em breve, provocar escassez
de alguns desses produtos no mercado interno. Um dos principais papéis
dessa instituição oficial seria o de
alavancar recursos junto a investidores internacionais, com o intuito
de aumentar a produção de determinados commodities, evitando desequilíbrios entre oferta e demanda,
bem como, uma eventual escassez
interna do produto, seguida de rápidas elevações de preços com pressões inflacionárias.
A maioria dos investidores, interna-

cionais interessados em comprar ou
produzir commodities agropecuários
no Brasil, não se importa se seus fornecedores nacionais são cooperativas
de produção rural ou grandes produtores rurais individuais. Assim, seria
possível para o Banco do Brasil, caso
viesse a exercer o papel oficial de intermediador entre investidores externos e
produtores rurais brasileiros, incentivar
a produção desses commodities, principalmente, via cooperativas de crédito
e de produção rurais, levantando recursos no exterior para que o sistema
cooperativo cresça e possa atender à
crescente demanda internacional.
Como a produção cooperativada,
além de competitiva, cresce já distribuindo a renda gerada, tal estratégia,
se adotada pelo Governo Federal e
operacionalizada pelo Banco do Brasil,
poderia promover um verdadeiro desenvolvimento sustentado a partir do
campo. E como a demanda internacional por nossos commodities agropecuários é enorme, um rápido crescimento com renda bem distribuída no
campo, poderá alavancar a produção
industrial das cidades, gerando, também, emprego e renda nos grandes
centros urbanos.
Além disso, para a ONU, manter
uma família no campo custa 22 vezes
menos que na cidade e para o BNDES,
enquanto, em 10/1999, gastava-se R$
11,7 mil para gerar 01 emprego na indústria de automóvel (R$ 12,8 mil no
setor de eletrodomésticos e R$ 13,5
mil no refino de petróleo e coque), na
agropecuária despendia-se apenas R$
4,9 mil/emprego, ou seja, 58% menos.
Sem dúvida, o papel de banco holding do Sistema Financeiro Cooperativo Brasileiro, que ajude o sistema a
crescer e se consolidar, ainda está em
branco em nosso País. Consideramos
que tal espaço só poderia ser ocupado
por um grande banco estatal, com
estrutura de banco internacional e
com experiência no agronegócio e
no cooperativismo, pois os bancos
privados, por sua própria natureza,
estão preocupados, apenas, em
ocupar espaço entre os grandes
produtores rurais e empresas de
agronegócios. Essa poderá ser,
talvez, a grande oportunidade do
Banco do Brasil vir a ocupar um novo
espaço dentro do Sistema Financeiro
Nacional e Internacional, ajudando o
Governo Federal a promover um verdadeiro desenvolvimento sustentado.
Com a palavra, sua Excelência a
Presidente Dilma.
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Governo e BB querem
aposentadorias milionárias para executivos
Ninguém tem dúvidas de que
para beneficiar seus aliados o governo é capaz de mudar as regras
durante o jogo. Visando melhorar
a aposentadoria dos executivos do
Banco do Brasil, em sua maioria indicados pelo Planalto, a instituição
aumentou seus salários em 30%
incorporando benefícios aos rendimentos. Além
disso, mudou o
teto de complementação
pela
Previ.
O caso, questionado por muitos, foi parar na
Superintendência de Previdência Complementar
(Previc) que deu um parecer contrário e estipulou o limite em R$ 30
mil enquanto o BB queria R$ 45 mil.
De acordo com o órgão regulador,
se o Banco quiser pagar maiores
aposentadorias a seus executivos
terá que desembolsar a diferença
de seus próprios cofres. O órgão
ainda sugere que o BB assuma a
diferença dos cerca de 70 benefícios que foram pagos acima do que
seria esse teto nos últimos cinco
anos. A idéia traria um impacto ao
balanço do Banco em R$ 1 bilhão.
Com o impasse, os ministérios
aos quais esses órgãos estão vinculados acabaram por entrar na

disputa. De um lado, o Ministério
da Previdência apoiou a decisão
da Previc. De outro, a Fazenda e
o Planejamento ficaram ao lado do
BB.
Segundo o jornal O Estado de
São Paulo, José Maria Rabelo,
presidente da Previc, teria afirmado a pessoas próximas que “não
há forças que o
faça voltar atrás
porque está seguro em relação
à autoridade da
instituição
que
comanda”. O periódico
apurou
que o presidente
da Câmara, Henrique Alves (PMDB-RN) chegou a aconselhar o ministro da Previdência a demitir Rabelo e acabar com o impasse.
Para solucionar o imblóglio, a
Previ pediu prazo de quatro meses,
porém o órgão regulador estabeleceu o início de dezembro como
limite. Se o fundo de pensão não
cumprir as regras poderá sofrer intervenção.
Caso o governo consiga seu objetivo de aumentar o teto para R$
45 mil, a Previ poderá ser alvo de
uma enxurrada de ações na Justiça de executivos aposentados que
buscariam direitos iguais.

O BB registrou uma expansão
de 32,5% e acumulava até setembro um saldo de R$ 129,4
bilhões em empréstimos ao agronegócio. A modalidade de crédito que
anteriormente era quase que exclusiva
do banco estatal agora tem atraído os
bancos particulares.
Desde 2009, ainda no governo
de Chavez, a Venezuela vem
atrasando pagamentos de importações das empresas brasileiras.
Apesar disso, o governo brasileiro quer
criar um acordo entre Banco do Brasil
e o Banco da Venezuela para financiamento do comercio bilateral.
Lançada no início de dezembro
uma moeda de prata comemorativa da cidade de Diamantina.
A moeda tem o valor de face de R$ 5
e será vendida por R$ 180. As moedas
poderão ser adquiridas nas regionais
do Banco Central e através do endereço eletrônico do Banco do Brasil pela
Internet.
Enquanto os bancos colocavam
o pé no freio para lidar com a
inadimplência no financiamento
de veículos, as montadoras criavam
suas próprias linhas de crédito. O resultado é que os bancos das fábricas
atraíram os melhores clientes: os que
dão 50% de entrada e pagam o restante em 24 parcelas. Com baixo risco de
inadimplência, essas linhas de crédito
possuem menores taxas de juros com
as quais o bancos não conseguem
competir.

Mensalidade R$ 15,00
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