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Empresas do setor público
contratam seguros milionários para defender seus
executivos de processos e
multas. Página 5

O articulista Wagner
Gomes comenta sobre a
bomba da inflação que
está prestes a explodir.
Leia na página 6.

Artigo mostra como as
oligarquias contribuem
para a desigualdade social
elegendo políticos que
defendem seus interesses.
Página 3

Matéria na página 7 trata
da Instrução Previc nº
5/2013 e seus efeitos.

Na página 2, o editorial
aborda as eleições de
2014 e a polarização entre
“esquerda” e “direita”.

Ação do BB afeta retorno do fundo soberano
Por Edna Simão

publicado originalmente no jornal Valor
Econômico de14.04.2014

A desvalorização de 4,16% das ações
do Banco do Brasil (BB) no último trimestre do ano afetou diretamente a rentabilidade do Fundo Fiscal de Investimento
e Estabilização (FFIE), braço privado do
Fundo Soberano do Brasil. Segundo relatório do desempenho do FSB, o FFIE
fechou o ano com um ganho de apenas
4,51%. Se considerado apenas o 4º trimestre, houve perda de 3,84%. “O governo não tem esse fundo com foco no
curto prazo. O mercado de renda variável oscila bastante”, afirmou um técnico
da área econômica.
Alguns economistas consideram a
rentabilidade baixa, se comparado com
o custo da dívida pública. Em fevereiro, o
custo médio acumulado em 12 meses da
Dívida Pública Mobiliária Federal interna
(DPMFi) era 10,87% ao ano. Mas, para o
técnico, o importante é analisar a rentabilidade do FSB como um todo, ou seja,
incluindo os valores aplicados no FFIE e
também na conta única. Neste caso, a
rentabilidade sobe para 9,5% em 2013.
Esse retorno, conforme ressalta o
mesmo técnico, é “adequado” porque
está acima do que foi devido pela legislação brasileira que estabelece como meta
de rentabilidade mínima de equivalente
a Taxa de Juro de Longo Prazo (TJLP),
que no acumulado do ano passado foi de
apenas 5,02%. Além disso, o objetivo do
fundo não é ganhar dinheiro com oscilações de curto prazo, diz. A avaliação é
que o Banco do Brasil é uma empresa
sólida e que, portanto, deverá apresentar
melhores resultados.
A questão, no entanto, é que o retorno de 9,5% do FSB acaba sendo influenciado pelo fato de o grosso dos recursos
do fundo estar aplicado na chamada
Conta Única do Tesouro Nacional. A ren-

tabilidade da Conta Única, mantida pelo
Banco Central, corresponde à média da
remuneração que a autoridade monetária tem por sua carteira de títulos públicos, ou seja, próxima da taxa básica
de juros (Selic), que saltou de 7,25% em
abril de 2013 para 10% no fim do ano.
Atualmente, a Selic é de 11% ao ano.
Segundo o relatório de desempenho
do 4º trimestre de 2013, o valor dos ativos do FSB atingiu R$ 16,678 bilhões em
31 de dezembro do ano passado, o que
representa uma valorização de 9,34%
ante o apurado na mesma data em 2012.
A maior parte disso (R$ 13,697 bilhões)
está aplicada na Conta Única. O restante
está no FFIE investido, principalmente,
em ações do Banco do Brasil (BB). São
R$ 2,699 bilhões aplicados em papéis do
BB.
“As ações do Banco do Brasil mostraram desvalorização de 4,16% [no quarto
trimestre] e contribuíram para uma redução da rentabilidade do FFIE, afetando
a carteira total do FSB”, informou o relatório.
Criado em dezembro de 2008, o Fundo Soberano recebeu um aporte inicial
de R$ 14,243 bilhões. Em 2010, por
meio do Fundo Fiscal, grande parte dos
recursos foram destinados à compra de
papéis de Petrobras e Banco do Brasil.
Foi nesse ano que houve o pico de expansão dos ativos do FFIE, atingindo R$
18,764 bilhões. Em 2011, esse ganho foi
revertido e o patrimônio líquido do Fundo Fiscal, único ativo do FSB, caiu a R$
15,546 bilhões.
Em 28 de dezembro de 2012, antes
da operação interpretada como manobra
fiscal para gerar caixa para o Tesouro,
o patrimônio líquido era de R$ 15,249
bilhões. No fechamento do ano, no entanto, o patrimônio líquido do FFIE caiu
para R$ 2,853 bilhões porque o governo
resolveu resgatar R$ 12,4 bilhões para
assegurar o cumprimento da meta de superávit primário.

editorial

ANO ELEITORAL GERAL e quem é “esquerda” e quem é “direita”?
“vozes gritavam, cheias de ódio, e eram todos iguais. Não havia dúvida, agora,
quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam
de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para
um homem outra vez; mas já se tornara impossível distinguir, quem era homem,
quem era porco.” (A Revolução dos Bichos - George Orwell)

2014 será um ano especialmente complicado. Além das
festividades tradicionais que
paralisam a Nação, teremos
uma Copa do Mundo, quando
em festa ou confusão, o Brasil
vai parar. Findos os festejos, começa
a campanha para as eleições gerais.
Esperem chumbo grosso nas campanhas. Nossa política de uns tempos
para cá se transformou em meras
comparações: detona-se um candidato
ou partido, dizendo que ele é mais corrupto do que o outro. Não lemos propostas, projetos inovadores ou mesmo
a confirmação da intenção de promover as reformas mais importantes para
o país, como a reforma política ou a
reforma tributária.
E mais. Em tempos de internet e
redes sociais, alastra-se forte patrulhamento ideológico, cada um se achando mais à esquerda do que o outro e
achincalhando quem (ou que partidos)
os internautas raivosos consideram
ser de direita.
Fernando Henrique Cardoso disse em recente entrevista “sou de esquerda, mas ninguém acredita”. E não
é para menos. É cada vez mais difícil
compreender quem, ou que partido se
coloca decididamente à esquerda.
Os dois partidos mais em voga são
perigosamente semelhantes. Uma
pena que o PT tenha se perdido. PT e
PSDB são estampas da matriz paulista
– o “motor” do capitalismo brasileiro –
e com o advento da nova ordem econômica internacional, a globalização,
a representação financista (PSDB) e
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produtivista (PT) fizeram com que os
mesmos se aproximassem programaticamente.
A partir dessa perspectiva Fernando Henrique Cardoso teria governado
oito anos a partir dos interesses paulistas articulados aos interesses do
capital financeiro internacional, e Lula
a partir do capital produtivo sem, entretanto, afrontar os interesses do capital financeiro. No mesmo diapasão, o
governo Lula passou a ser o modelo
de governo mundial. Capaz de unir o
que antes era impensável, ou seja, o
mercado com o social. Por um lado,
preservou os interesses da banca financeira, e por outro, atende os pobres com o Bolsa-Família. Esse, um
vigoroso programa social que distribui
renda para mais de doze milhões de
famílias brasileiras. A síntese dessa
singularidade é manifesta pela facilidade com que Lula ou Dilma transitam
tanto no Fórum Social Mundial quanto
no Fórum Econômico Mundial.
Para além da semelhança programática, PT e PSDB se parecem cada
vez mais iguais no jeito de fazer política. A cisão sonhada e prometida com
a Velha República e inclusive com a
Nova República através do surgimento
de um partido claramente à esquerda,
o PT, que arrombou a política nacional
pela porta dos fundos e se apresentou
com a grande novidade na política brasileira não se efetivou. O PT e o governo Lula/Dilma repetem os velhos métodos condenáveis da política nacional,
ou seja, o clientelismo e o fisiologismo
como regra justificável para manter a
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governabilidade.
Talvez estejamos carentes de “estadistas”. Os políticos bons são raros,
mas encontrar “estadistas” é como
buscar uma agulha no palheiro. Ademais, estadistas surgem a cada cem
anos e olhe lá. Pelos Estados Unidos
já passaram Lincoln, Roosevelt, Kennedy...
No Brasil tivemos Getúlio Vargas o
autor de leis sociais que dignificaram
o trabalhador como carteira do trabalho, pensões para as viúvas, direito a
aposentadoria através do INSS, direito
à saúde pública, direito ao salário mínimo e outros que até hoje vigoram tal
a importância e legado deixados por
Getúlio Vargas.
Juscelino Kubitscheck, também,
pois deu ênfase ao progresso e vislumbrou o futuro, construindo Brasília, abrindo estradas de grande vulto,
atentando para a arte e a modernidade
contratando profissionais visionários,
como Oscar Niemayer e Burle Marx.
Por último, Tancredo Neves, “aquele que não foi, mas poderia ter sido”
– pois o destino nos legou Sarney.
Tancredo e seus ideais democráticos
que o faziam esquecer de sua própria
pessoa e de seu próprio patrimônio,
contribuindo decisivamente para o fim
da ditadura através do diálogo com os
militares. Tancredo, conta a história,
convenceu os Generais de que o Brasil seria mais bem governado por civis
quando os militares voltassem às suas
funções de defesa, abrindo mão de governar.
E agora? As urnas dirão.
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A falácia da oligarquia
Por Jeffrey Frankel
A desigualdade de renda vem recebendo muita atenção ultimamente, em
especial em duas arenas onde costumava receber pouca: o debate público
nos Estados Unidos e o Fundo Monetário Internacional (FMI).
Um motivo importante é a preocupação nos Estados Unidos de que a
desigualdade de renda tenha voltado
aos extremos da “Era Dourada”; mas
a iniquidade também aumentou em várias outras partes do mundo e continua
elevada na América Latina.
O que aprendemos até agora? O
mais interessante nessa discussão é
que boa parte da atenção esteve voltada para as consequências da desigualdade além de seu efeito sobre o
bem-estar dos mais pobres.
Uma das linhas de debate começa
com a hipótese de que a desigualdade
é ruim para o crescimento econômico
como um todo. Outra começa com o
ponto de vista de que a desigualdade
leva à volatilidade e instabilidade. Foi
a desigualdade que causou, por exemplo, a crise das hipotecas de baixa
qualidade em 2007 e, portanto, a crise
financeira mundial de 2008?
Parece mais adequado falar sobre
as melhores políticas para a distribuição de renda de forma eficiente e indicar quais os políticos que as apoiam.
“Sim” ao EITC e ao ensino universal
pré-escolar; “não” aos subsídios ao
petróleo, agricultura e dívidas hipotecárias Uma terceira proposição é a de
que a iniquidade se traduz em inveja
e infelicidade: alguém que seria feliz
com determinada renda torna-se infeliz
se descobre que outros recebem mais.
Uma versão dessa linha sustenta que
altos executivos exigem e recebem
remunerações extravagantes porque
concorrem entre si por status.
Uma quarta linha trata de uma
preocupação que parece sobrepujar
as três primeiras. É o medo de que,
como há tanto dinheiro na política, os
ricos consigam persuadir os governos
a adotarem políticas que os favoreçam
como classe. Enquanto as fontes de
preocupação nas três primeiras são
passíveis de autocorreção, pelo menos em democracias, a concentração
de poder político e econômico em oligarquias pode autoalimentar-se. Nos
EUA, decisões recentes da Suprema
Corte sobre contribuições de campanha sugerem que a influência do dinheiro na política só vai crescer.
Seguir o argumento antioligarquia,
no entanto, não é a melhor forma de
reduzir a desigualdade. Ao invés dis-

so, deveríamos trabalhar a partir da
premissa de que a pobreza, em particular, e a desigualdade, em geral, são
simplesmente indesejadas. Mesmo
nos EUA, a maioria dos eleitores se
importa com a desigualdade e mesmo
entre a faixa dos 1% mais ricos, cerca de 70% acreditam que as diferenças de renda são demasiado grandes
e apoiam impostos progressivos. A
maioria dos americanos acredita em
ajudar os menos afortunados, desde
que isso se alcance sem que a eficiência econômica seja corroída por intervenções excessivas do governo ou por
distorções nos incentivos.
O problema é que, apesar de seu
autointeresse econômico, os eleitores
muitas vezes elegem e reelegem políticos que aprovam leis inconsistentes com tais metas. Há dez anos, por
exemplo, os líderes eleitos nos EUA,
de alguma forma, ludibriaram o eleitor
médio - que agora provavelmente deixará menos para seus herdeiros - fazendo-o acreditar que era necessário
eliminar impostos sobre propriedades
de US$ 5 milhões para proteger as pequenas fazendas familiares.
Em outras palavras, o problema
não é que o eleitor médio não esteja
disposto a optar por uma maior igualdade ao invés de crescimento. O problema é que o processo político produz
resultados que levam tanto a menos
crescimento quanto a menos igualdade.
Para os EUA, as medidas mais
sensatas incluem a expansão dos créditos tributários relativos ao imposto de
renda (EITC, na sigla em inglês), a eliminação de impostos sobre a folha de
pagamento e a restauração de impostos mais altos sobre heranças. Essas
são políticas que reduzem a desigualdade de forma eficiente, a um custo relativamente baixo sobre a renda agregada. Outras políticas - como o ensino
pré-escolar universal e a assistência
médica universal - além de reduzir a
desigualdade, podem até promover o
crescimento econômico geral, em especial se forem financiadas com medidas de aumento na eficiência, como
a eliminação de subsídios a combustíveis fósseis (de preferência, com sua
substituição por um imposto).
Por outro lado, muitos programas
governamentais, considerados formas
de melhorar a distribuição de renda,
trazem relativamente poucos benefícios aos pobres e atrapalham a eficiência da economia. A lógica original
para os subsídios agrícolas era principalmente ajudar os pequenos agricultores, mas há muito o principal bene-

ficiário é o agronegócio. Os subsídios
hipotecários contribuíram para a crise
dos créditos de baixa qualidade, sem
nem mesmo terem ajudado as famílias
de baixa renda em primeiro lugar. E,
ainda assim, muitos americanos são
persuadidos a apoiar essas políticas,
não porque isso esteja dentro de seus
interesses, mas porque não compreendem economia.
Outros países têm programas similares que são propagandeados como
promotores da igualdade, mas que são
ineficientes ou até negativos para seu
objetivo declarado. Nos países em desenvolvimento, medidas equivocadas,
que tributam, subsidiam ou regulam
os preços dos alimentos e das fontes
de energia costumam ser ferramentas
fracas para melhorar a distribuição de
renda e muitas vezes exercem efeito
contrário. Dos mais de US$ 400 bilhões que os países gastam em subsídios a combustíveis fósseis a cada
ano, por exemplo, bem menos de 20%
dos benefícios vão para os 20% mais
pobres da população. Uma parcela
desproporcionalmente pequena dos
gastos sociais vai para os 40% mais
pobres. Transferências condicionadas
de dinheiro, por outro lado, mostraramse altamente eficientes; conseguem
chegar ao bolso dos mais pobres e
promovem a educação e saúde.
O argumento antioligarquia é o de
que os ricos têm dinheiro demais e que
o usam para eleger políticos que vão
aprovar leis a favor de seus interesses.
Mas parece mais adequado falar sobre
quais são as melhores políticas para
incrementar a distribuição de renda de
forma eficiente e indicar quais os políticos que as apoiam. “Sim” ao EITC e
ao ensino universal pré-escolar; “não”
aos subsídios ao petróleo, agricultura
e dívidas hipotecárias.
A alternativa a isso é uma estratégia
muito tortuosa que chegaria a políticas
mais iluminadas por meio do enfraquecimento da capacidade que os ricos
têm de comprar votos. Ainda que essa
meta possa ser importante, atingi-la
também requer combater a desigualdade para reduzir a parcela da renda
que vai para os ricos, o que exige seguir políticas pró-igualdade, como o
EITC e o ensino universal pré-escolar.
Será que reclamar sobre a oligarquia
é uma estratégia mais eficiente para
atingir essas políticas do que apresentar diretamente os argumentos a favor
delas?
Jeffrey Frankel é professor de Formação de Capital e Crescimento na Universidade Harvard.
Copyright: Project Syndicate, 2014.
www.project-syndicate.org
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Inflação e outros bichos
Por Wagner Gomes
Houve uma época em que o artificialismo comandava a nossa economia. Dizem até, em tom de piada, que,
quando Delfim Neto, em 1980, era o
todo-poderoso ministro do Planejamento, perguntado sobre o que achava da inflação brasileira, respondeu, de
imediato, ao levantar o polegar direito:
está 100%. E de fato estava. E agora,
os homens que estão à frente da economia tentam transmitir a sensação
de que a inflação esteja sob controle
e, ao mudarem o secretário-executivo
do Ministério da Fazenda, apostam
em novo diálogo com o empresariado.
Ledo engano. Seu antecessor no cargo, o insuspeito Nelson Barbosa, não
deixa por menos e adverte: “A inflação
não cede, porque há incertezas sobre
se e sobre quando os preços de produtos como gasolina e energia serão
reajustados”. A mudança em si não
traz nenhuma novidade, pois a bomba
de efeito retardado está armada e ela
corresponde a 25% da cesta de consumo, em função do que pode onerar
de aumentos na cadeia do processo
produtivo.
O Brasil, que até pouco tempo era
um dos mais festejados membros do
Brics (acrônimo criado para Brasil,
Rússia, Índia e China), que indicava
uma relação dos países com grande
potencial de crescimento, feita pelo
banco Goldman Sachs, foi incluído,
recentemente, pelo banco de investimento Morgan Stanley, em um novo
grupo de emergentes cujas moedas se
tornam mais vulneráveis à redução do
programa de recompra de títulos públicos norte-americanos, os chamados
treasuries. Esse grupo, apelidado de 5
frágeis (FFs, na sigla, em inglês; ou, ao
gosto criativo do brasileiro, Tíbia; não o
osso, mas o feminino de tíbio...), abriga, além do Brasil, a Turquia, a Indonésia, a Índia e a África do Sul. O próprio
FED, banco central norte-americano,
alerta para a nossa condição de economia vulnerável às mudanças na liquidez, em escala global. Tanto o Morgan quanto o FED partem da premissa
de que o Brasil possui um crescente
déficit em conta corrente – traduzido,
classicamente, pelo saldo de nossas
transações com o resto do mundo –
que se soma ao alto e persistente nível
da inflação ao consumidor, que sempre se distancia – complacentemente,
segundo alguns – do centro da meta.
De certa forma, pode estar havendo

uma forçação de barra nessa classificação, uma vez que o Brasil é credor
internacional, o que, em tese, indica
que ele não seja tão vulnerável assim.
No entanto, como o quadro internacional está sempre se deteriorando, cautela e caldo de galinha não fazem mal
a ninguém.
O que mais assusta o mercado, na
visão de Pedro Passos, presidente do
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, é a inércia da equipe
econômica, que imagina reconquistar
a confiança dos empresários sem, no
entanto, produzir gestos que indiquem
uma mudança na política que os hostilizou nos últimos anos. A indústria,
sequer, andou de lado, nos últimos 3
anos. O corte de 44 bilhões de reais,
no orçamento de 2014, corroborou a
expectativa de que não haverá ajuste
fiscal relevante antes das eleições. Teme-se que o governo volte a recorrer
de receitas extraordinárias e de uma
contabilidade criativa, visando atingir
metas. Por isso mesmo, ainda não se
sabe se fizeram o suficiente para evitar
o downgrade por agências de classificação de risco, que ameaçam o corte
da nota do país. O comportamento da
Bolsa e do dólar, nos próximos meses,
apontará a tendência da economia durante as eleições. A sorte do governo é
que existe um tema que une o país, de
norte a sul: há que se endurecer com
os black blocs e isso ficou patente depois da morte do cinegrafista Santiago
de Andrade. De fato, a máscara que
encobre o baderneiro não é a mesma
que adorna o folião. Esse tema pode
desviar o foco da economia....
Wagner Gomes, administrador de empresas,aposentado do BB e associado
UNAMIBB

Meio trilhão de reais é o valor
que está sob a guarda da BB
Gestão de Recursos DTVM
que busca novas parcerias para aumentar o crescimento. Os três segmentos que mais impulsionaram a BB
DTVM foram os investidores institucionais (fundações, seguradoras), poder
público e varejo.
Apesar do esforço de cortar
custos, analistas preveem para
o BB resultado fraco no primeiro trimestre.. As apostas apontam para
um lucro de R$ 2,462 bilhões com recuo de 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora é aguardar e torcer contra as previsões para
que as ações do Banco se mantenham
em alta.
O comércio eletrônico ganhou
um concorrente de peso. Banco do Brasil, Bradesco e Cielo
anunciaram a criação da Stelo, empresa intermediadora de pagamentos
online. Do mesmo modo que PagSeguro, Marcado Pago e PayPal, a Stelo
será uma “facilitadora” de pagamento.
A meta é capturar R$ 2,5 bilhões em
transações de e-commerce e ter quatro
milhões de usuários ativos até 2016.
4329 postos de trabalho foram
fechados pelos bancos brasileiros em 2013. Os dados são
da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e do
Dieese. Entre os grandes bancos, BB,
Itaú, Bradesco e Santander fecharam
postos e apenas a Caixa Federal abriu
novas vagas (5486). O salário médio
dos demitidos era de R$ 4.731,57 e
dos novos contratados R$ 2.966,47.
Os estados que mais vagas foram São
Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Redes sociais
e novo site
Em breve, a UNAMIBB estará nas
redes sociais. Teremos nossa página no Facebook e no Twitter. Além
disso, estamos reformulando nosso
site. Logo, nossos associados poderão interagir conosco de modo mais
rápido e efetivo. Nosso jornal também deverá mudar para se tornar
mais dinâmico.
Aguardem as novidades.
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SEGUROS DE LUXO

Para proteger executivos contra processos, estatais recorrem a
milionárias apólices. Mas a blindagem favorece abusos.
Por André Barrocal*
Uma milionária batalha judicial entre funcionários e dirigentes do Banco do Brasil com julgamento marcado
para 7 de março (veja nota no fim do
artigo) coloca na berlinda um fenômeno recente no País. É crescente o número de estatais contratando seguro
para proteger o patrimônio de executivos contra multas em processos e
despesas com advogados. A apólice
é comum há tempos no setor privado.
Mas no público está mais para novidade e ainda é tratada com discrição.
Pois uma ação por dano moral contra o Banco do Brasil tenta, também,
proibir o uso do “seguro de luxo” em
favor de cinco diretores acusados individualmente no mesmo processo.
Polêmica: quais os limites razoáveis
desse tipo de seguro?
Um documento descritivo da apólice contratada pelo banco e que chegou ao juiz do caso, Denilson Bandeira
Coelho, titular da 4ª Vara do Trabalho de Brasília, ajuda a entender por
que há certo laconismo em torno do
assunto. O seguro tem uma cláusula
de confidencialidade. Como acontece
com todos os do gênero. O documento circulou pela cúpula do Banco do
Brasil em novembro de 2012. Em uma
troca de e-mails sobre » renovação do
acordo a vencer em março de 2013.
Pelo texto, a seguradora custeia até
304 milhões de I reais em gastos gerados por processos; contra dirigentes.
Essa cobertura ó provida pelo banco desde 2007, com endosso do estatuto interno e da Incidas Sociedades
Anônimas. Blinda conselheiros, diretores e gerentes em processos por
atos praticados no cargo. E extensiva
a cônjuges e filhos e, mais importante, vale mesmo após o dirigente deixara empresa. Cobre, por exemplo,
demandas fiscais (o Código Tributário
Nacional atinge o gestor juntamente
com a empresa). Processos da companhia contra um administrador que
lhe tenha causado prejuízo patrimonial (ação prevista na Lei das S.As.).
E pedidos de reparação financeira por
ofensa ou violação do direito de outra
pessoa (ação com base no Código Civil). Essa última hipótese encaixa-se

na ação civil pública de maio de 2013
movida contra o Banco do Brasil.
O Ministério Público do Trabalho
(MPT) no Distrito Federal cobra 60
milhões de reais por dano moral coletivo. Valor que teria de ser rateado
entre a empresa e cinco diretores:
Carlos Araújo Netto (Pessoal), Carlos Leal Neri (Relações com Funcionários), Luiz Guimarães de Freitas
(Tecnologia), Raul Francisco Moreira
(Cartões) e Admilson Monteiro Garcia
(Negócios Internacionais). A instituição teria demitido funcionários que foram à Justiça reivindicar horas extras
não pagas, como seis deles testemunharam ao juiz Coelho em novembro.
Para o MPT, as demissões foram uma
retaliação e uma tentativa de inibir novos processos, configurando violação
do direito dos trabalhadores recorrerem ao Judiciário.
Autor da ação, o procurador Adélio Justino Lucas acredita que a postura do banco foi facilitada pelo que
ele chama de “seguro de luxo”. Com
o patrimônio blindado, os gestores
“sentem-se mais confortáveis” para
praticar atos questionáveis. Por isso,
o procurador quer que a Justiça afaste a aplicação do seguro no caso da
ação civil, para o dano moral afetar o
bolso dos executivos. Os advogados
do banco tentaram tirar Lucas “do
caso”. Pediram ao Conselho Nacional
do Ministério Público um processo disciplinar pelo que consideram “assédio
moral processual” e “litigância de máfé”, o CNMP arquivou a solicitação. O
banco nega que haja perseguição a
funcionários e diz que as demissões
foram ato de gestão, como três dos
diretores acusados declararam ao juiz
em novembro.
O pano de fundo da batalha judicial é um passivo trabalhista que pode
chegar a bilhões, diz Wescly Queiroz,
secretário de Assuntos Jurídicos do
Sindicato dos Bancários de Brasília.
Em 2000, o banco baixou uma norma interna que levou muito bancário,
cuja jornada é de seis horas, a trabalhar por oito. Eram tempos do neoliberalismo de FHC que enxugara a
empresa para privatizá-la. Em 2005,
já no governo Lula e sem temer a privatização, o sindicato conseguiu na
Justiça que as ações dos bancários

por hora extra pudessem exigir dez
anos passados, não só cinco, como é
praxe para todas as categorias. Muitos esperaram o fim da gestão Lula
em 2010, para pedir hora extra desde
2000. Sentenças de mais de 1 milhão
de reais a favor de bancários que recorreram começaram a se avolumar
a partir de 2012. Um pesadelo para
o Banco do Brasil, que em janeiro do
ano passado editou outra norma interna tentando fechar a brecha legal das
ações. Norma igualmente contestada
pelos bancários.
Autor da denúncia ao MPT que
deu origem à ação civil, o sindicalista
Manoel Leite Magalhães, funcionário de carreira do banco há 35 anos,
diz que o seguro também é herança
de Fernando Henrique, cujo governo
teria, de forma clandestina, buscado
proteger os executivos que atuavam
guiados por princípios privatizadores.
As primeiras notícias sobre seguro
corporativo em estatais surgiram em
2009, a relatar sua existência em empresas paulistas, como Metrô e Sabesp, na gestão do então governador
José Serra (PSDB).
Hoje se sabe que, no plano federal, a Petrobras e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) também têm esse
tipo de apólice. Oferecer o benefício
é um modo de atrair bons executivos,
sobretudo para as estatais que competem com empresas particulares,
como é o caso do Banco do Brasil.
Isso porque esse seguro, conhecido
como D&O, é corriqueiro no mundo
privado, nos Estados Unidos e na Europa. O dilema, diz o advogado Leonardo Romeiro Bezerra, do escritório
Aidar SBZ, especializado em direito
administrativo, está na abrangência
da apólice. Quanto mais ampla ela for.
Maior a chance de acobertar irregularidades.
Uma decisão de novembro de 2013
tomada pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), que auxilia o Congresso
a vigiar o governo federal, tentou estabelecer alguns limites. O TCU examinava uma licitação do fim de 2012
lançada pela Eletrobrás para contratar
o Seguro D&O para seus dirigentes.
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Depois de alguma polêmica, a maioria
dos ministros liberou a licitação, até
então embargada. Argumento: a empresa não poderia ficar em desvantagem perante a concorrência, como
defendia o relator, Raimundo Carreiro.
Com isso, o TCU criou jurisprudência
favorável ao seguro.
Em relação àquilo que a apólice
pode cobrir, nova polêmica. Se puder
ser acionada para proteger o patrimônio de um dirigente processado por
fraude pelo Ministério Público ou pelo
próprio TCU, não seria um convite a
irregularidades? Prisão e multas são
fantasmas a inibir o malfeito. No fim
do julgamento, o tribunal restringiu a
cobertura. Deveriam ser excluídos todos os casos que estiverem ao alcance dos órgãos de controle (MP,TCU)
sempre que ficar provado que o réu
agiu com dolo. Ou seja, consciente da
ilegalidade.
A vigilância dos órgãos de controle
e a ameaça de processos atingirem
servidores. Enquanto pessoas físicas,
são consideradas em Brasília como
paralisantes da máquina pública. Um
alto dirigente de uma estatal federal
que não possui seguro disse a Carta
Capital, com ironia, que sente certa
inveja da apólice alheia. Ele afirmou
que convive com um temor diário de
assinar papéis, aflito com a possibilidade de um dia, já fora do governo,
ver seu CPF em uma ação judicial. O
emaranhado de leis e órgãos de controle o deixa exposto a processos, inclusive motivados por razões políticas
travestidas de técnicas.
Durante o segundo mandato, no
qual lançara o programa de obras batizado PAC, o ex-presidente Lula costumava se queixar de que os órgãos
de controle que diziam “não pode fazer” eram mais eficientes do que os
encarregados de dizer “como se pode
fazer”.
*André Barrocal é jornalista da
revista Carta Capital
Nota: Em 28 de março foi dada a
sentença onde a despeito de todas as
razões justas, lamentavelmente o juiz
indeferiu os pedidos formulados pelo
MPT e alteração de audiência por interferência direta do TST em pauta
de juízo de primeira instância. O Juiz
entendeu que: “não restaram configurados tais danos ao interesse coletivo
dos empregados do réu, razão pela
qual indefiro os pedidos”.

Barbas de molho
“A terceirização do risco da longevidade também pode ser discutida”
Secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jaime Mariz
A Abrapp considera fundamental os
debates sobre desburocratização, adoção efetiva pela Previc da supervisão
baseada em riscos e tornar o fomento do sistema política de Estado e não
apenas de governo, Rabelo sublinhou
os muitos avanços que se tem verificado. Deixou claro que a Previc não
pratica “uma visão punitiva, que seria
muito pobre”. Sinal de mudança seria
a seu ver o fato de no ano passado o
número de TACs (Termos de Ajuste de
Conduta) ter correspondido a cerca de
40% da quantidade de autos de infração emitidos pela autarquia, que vem
diminuindo.
Rabelo concordou que o foco deve
ser colocado na gestão do risco, mas
notou também que, se por um lado,
não se pode colocar muito peso na
conformidade, por outro lado não se
pode simplesmente esquecê-la. E arrematou: “um certo grau de formalismo é inevitável”, chamando a atenção
também para a solidez e a qualidade
da gestão do sistema. “Os resultados
de mais longo prazo das entidades superam todos os principais benchmarks
do mercado”, concluiu.
A Presidente do Sindapp, Nélia
Pozzi, observou que de fato “a Previc
tem aberto um importante canal para
ouvir o nosso Sindicato, mas é preciso
avançarmos mais, para que possamos
fazer ainda mais em defesa dos atuais
e ex-dirigentes de entidades em seus
atos regulares de gestão”.
Nélia falou desse e dos muitos outros papéis do Sindapp, como a firme
defesa da ética e o encaminhamento
das negociações em torno dos acordos
anuais com os sindicatos dos trabalhadores, que segundo ela “se mostram
cada vez melhor preparados e exigem
mais de nossos delegados sindicais”.
Reconhecer competências - Vitor
Paulo Camargo Gonçalves, presidente
do Conselho Diretor do ICSS, ressaltou
a visão que tem da certificação “não
como uma exigência normativa, mas
sim como a conquista de uma cada
vez maior qualificação”. Na mesma linha de raciocínio, pregou menos foco
em número de cursos e sua duração
e mais no reconhecimento das competências. E declarou a sua satisfação
em ver o Instituto preparado para o
desafio que a sua missão representa:
“Hoje temos 15 instituições certificadoras operando no País e o ICSS com
certeza é um dos melhor preparados”.
Assim, Vitor Paulo declarou-se par-

tidário de uma “certificação voluntária
baseada em uma autorregulação nascida do mercado”. E acrescentou: “Sabe-se que nos EUA muitos profissionais são trazidos para um novo cargo
em função do prestígio da instituição
que o certificou”, concluiu.
Já o Secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jaime Mariz,
começou por notar que a crescente
gravidade do desequilíbrio enfrentado
pelos regimes próprios, mais e mais
necessitados de aportes do Tesouro,
exige da parte de estados e municípios
uma ação imediata. Uma urgência que
aumenta à medida que, com a maior
longevidade e a menor natalidade, a
pirâmide etária vai se invertendo, com
uma base menor de jovens e uma parte superior que se alarga com o crescente contingente de pessoas maduras e idosas.
Com a previdência complementar
instalada na União e dezena e meia de
estados que já a implantaram ou estudam fazê-lo, falta agora levar a isso
os estados faltantes e os municípios.
Nesse sentido, Mariz adiantou que a
SPPC acompanha de perto as providências que estão sendo tomadas pela
Caixa para lançar o “Prev-Federação”,
um fundo multipatrocinado destinado a
recepcionar estados e prefeituras que
ainda não tenham escala para criar
uma entidade própria.
Encontrar formas de fomentar a
previdência complementar fechada,
em qualquer de suas formas, é naturalmente uma preocupação permanente
da SPPC, que nesse momento se concentra em estudos envolvendo ajustes
na tributação. Pode ser tanto um novo
produto destinado às pessoas que declaram o IR pelo modelo simplificado
(algo tipo VGBL), como a postergação
do momento em que o participante que
ingressa no plano tem para optar entre
a tabela regressiva ou progressiva.
Sem entrar no mérito da proposta,
considerada por alguns como polêmica
por aproximar os planos fechados do
modelo mais financeiro que previdenciário, Mariz comentou existir sim espaço para ao menos se discutir a ideia
de permitir que os participantes façam
um resgate parcial de suas reservas.
Aos olhos de alguns seria uma forma
de flexibilizar ao ajudar os fundos instituídos a conquistar mais adesões.
“A terceirização do risco da longevidade também pode ser discutida”,
arrematou Mariz.
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Instrução Previc nº 5/2013:
os efeitos continuam a ser sentidos pelas EFPC
Por João Marcelo Barros
Leal M. Carvalho
Pouco mais de quatro meses após
a publicação da Instrução Previc nº
5, em vigor desde 4 de novembro
de 2013, os efeitos dessa nova
norma continuam a alterar a
rotina das entidades fechadas de
previdência complementar. Alvo
de diversas críticas, por imputar
mais obrigações administrativas
aos fundos de pensão e, por
consequência,
mais
custos,
sem que se tenha convicção em
relação aos benefícios que essas
novas ações de divulgação de
informações trarão, a aplicação da
Instrução tem sido, em geral, difícil e
tem gerado muitas dúvidas.
Neste contexto, abordaremos, a
seguir, os principais aspectos da Instrução, enfatizando os seus pontos
positivos e negativos e comentando,
sob um olhar técnico, as mudanças
trazidas pela norma.
Alterações em regulamentos e estatutos
Na seção que trata dos regulamentos e estatutos, a Instrução acrescenta, às regras contidas na Resolução
CGPC nº 8/2004, algumas novas
determinações. Além de se manter
a necessidade de divulgação prévia
aos participantes e assistidos, por um
período de 30 dias, de processos de
alteração de regulamento e de estatuto, a Instrução inovou ao determinar
que “A EFPC deverá demonstrar aos
participantes e assistidos os impactos
das alterações do estatuto ou regulamento, no mínimo em relação às regras de governança, à elegibilidade,
à forma de cálculo de benefícios e
contribuições, ao custeio, aos custos,
e à situação atuarial do plano de benefícios”.
A transcrição, no parágrafo anterior, do texto que consta do dispositivo legal tem por objetivo demonstrar
a subjetividade trazida pela norma.
A leitura do texto enseja dúvidas diversas. Como deverá ocorrer essa
demonstração dos impactos? Deverá
ser elaborado um documento próprio
para tanto? Ou o quadro comparativo,
incluindo a coluna de justificativas, já
atenderia a essa exigência? De qual

tipo de impacto está a se falar? Impacto operacional? Atuarial? Legal?
Observe-se que, a depender da interpretação feita da norma, será necessária a elaboração de documentos atuariais, jurídicos e de diversos
setores da entidade, abordando tais
impactos, o que, certamente, acarretará custos. A dúvida que fica é: esses custos são justificáveis? Não há
uma resposta única a essa pergunta,
já que os fundos de pensão possuem
realidades bastante distintas entre si.
Outra inovação diz respeito à necessidade de divulgação, pelos meios
de comunicação usualmente utilizados pela EFPC, do andamento dos
processos de alterações regulamentares e estatutárias. Neste particular,
a Previc apenas normatizou uma prática que já vinha sendo adotada, uma
vez que, em suas análises de processos dessa natureza, aquela Autarquia
já vinha solicitando tal medida, a qual
entendemos ser adequada e pertinente, pela sua simplicidade de aplicação
e por se coadunar com o princípio da
transparência, apregoado pelo art. 7º
da Lei Complementar nº 109/2001.
Relatório anual de informações
aos participantes e assistidos
Muito embora a Resolução CGPC
nº 23/2006 já sugira a necessidade da
elaboração de relatórios resumo, por
planos de benefícios, adicionalmente
ao relatório completo da EFPC, a dubiedade daquele texto legal fazia com
que fosse prática comum no mercado a elaboração, apenas, do relatório
completo, sendo este encaminhado
aos participantes e assistidos.
Com a Instrução Previc nº 5/2013,
tal interpretação não é mais possível,
uma vez que se torna evidente
a necessidade de elaboração
de um relatório completo e de
relatórios resumidos, em número
equivalente à quantidade de planos
de benefícios que a entidade
administra. Essa regra já vale para
os relatórios a serem enviados até
30 de abril de 2014.
Cada relatório resumido deve conter elementos mínimos previstos na
Instrução, que envolvem informações
contábeis; de investimentos; atuariais
(inclusive abordando a adequação
das hipóteses adotadas); relativas às

despesas administrativas; e à governança da entidade.
Toda regra comporta exceções,
mas a nossa triste realidade é que,
em geral, os relatórios anuais não
são lidos pelos participantes e assistidos. As disposições da Instrução Previc nº 5/2013 levam a crer
que se acredita que o baixo índice
de leitura dos relatórios anuais
se deva à extensão e ao caráter
genérico destes, já que, agora, se
impõe a realização de relatórios
resumidos, e específicos por plano
de benefícios.
Só o tempo vai dizer se estamos
atacando o real problema, porém, a
impressão que temos é que o que se
deve mudar é a forma de se comunicar, e não o conteúdo dos relatórios
anuais. Primeiramente, é necessário
trazer os participantes e assistidos
para perto dos fundos de pensão,
fazendo com que a gestão seja mais
participativa e alterando a relação,
que muitas vezes é de rivalidade,
entre a administração dos fundos
de pensão e o seu público atendido.
Além disso, deve-se dar preferências às formas de comunicação mais
bem aceitas por cada público-alvo,
indo desde os jornaizinhos às redes
sociais, de forma a alcançar o maior
número de leitores possível.
Divulgações de outras informações
Outra novidade trazida pela Instrução Previc nº 5/2013 é a necessidade
de se “disponibilizar” (é o termo
adotado na Instrução, sem detalhar
qual o meio a ser adotado) o
quadro-resumo dos relatórios
de fiscalizações pelas quais a
entidade tenha passado. Trata-se
do quadro que consta, geralmente,
da última página dos relatórios de
fiscalização da Previc, onde são demonstrados os apontamentos realizados por aquela autarquia em razão
da ação fiscal. A Instrução menciona,
também, que deve ser divulgado, se
for o caso, os esclarecimentos e as
providências adotadas em razão dos
apontamentos.
Necessariamente por meio eletrônico, seja no site da EFPC, do patrocinador, ou outro site ao qual seja
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dada ampla divulgação, a EFPC deverá disponibilizar, observando-se o
prazo de 180 dias, que se encerra no
dia 4 de maio de 2014, os seguintes
documentos: i) no mínimo os últimos
cinco relatórios anuais de informações aos participantes e assistidos;
ii) o estatuto; iii) o regulamento; iv) as
demonstrações contábeis e atuariais
(não é detalhado se há necessidade
de se disponibilizar demonstrações
de anos anteriores, o que leva a entender que só é necessária a divulgação das demonstrações do último
exercício); v) resumo da política de
investimentos e dos resultados de investimentos e enquadramentos frente
aos dispositivos legais vigentes (pelos mesmos argumentos do item anterior, entende-se que se restringe à
política de investimentos vigente); vi)
relatório anual resumido (do último
exercício); e vii) link de acesso direto
ao site da Previc.
Com exceção da disponibilização
do quadro-resumo dos relatórios de
fiscalização, os demais documentos citados já estão, em regra, nos
sites das entidades, de forma que
essa exigência trazida pela Instrução Previc nº 5/2013 não afetará,
sobremaneira, as EFPC. Há, porém,
algumas poucas entidades que
sequer mantêm sites disponíveis.
Mesmo sabendo da diversidade
do público dos diversos fundos
de pensão, a inclusão digital da
população já é uma realidade, não
se podendo admitir a inexistência
de um site onde os participantes

Petrobrás/Pasadena

e assistidos possam consultar
informações relativas ao seu
plano de previdência. Portanto,
neste quesito, entendemos que a
Instrução trouxe avanços.
Conclusão
Dentre avanços e retrocessos, a
experiência da Instrução Previc nº
5/2013 nos leva à conclusão de que
o processo de criação de normas
dessa natureza deve buscar
antever as suas implicações e,
a partir disso, deve passar por
período de profunda reflexão, sob
a ótica da relação custo versus
benefício, a fim de nortear a decisão
pela criação, ou não, de uma nova
obrigação administrativa.
A ampla comunicação entre EFPC
e participantes e assistidos será sempre um objetivo do mercado de fundos
de pensão. Porém, comunicação não
se confunde com disponibilização ou
divulgação. Comunicar é uma via de
mão dupla. Disponibilizar e divulgar
são atos unilaterais. Assim, os fundos
de pensão devem buscar se comunicar, de forma efetiva, com o seu público-alvo. Esta deveria ter sido, a nosso
ver, a tônica da Instrução.
João Marcelo Barros Leal M. Carvalho é Atuário, graduado pela Universidade Federal do Ceará, com MBA
em Finanças pela Fundação Getúlio
Vargas e graduando em Direito pelo
Centro Universitário de Brasília - UniCeub. É Supervisor Atuarial da GAMA
Consultores Associados.
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Foster admite que
não foi bom negócio
A presidente da Petrobras, Graça
Foster, falou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na terçafeira (15/04), sobre as denúncias que
envolvem a empresa
Graça Foster, afirmou em audiência no Senado que não há operação
de compra 100% segura no mercado de petróleo. “Não existe compra
100% segura nas atividades de petróleo e gás.” Ela reconheceu ainda que
a transação “definitivamente não foi
um bom negócio”.
A declaração foi dada na exposição inicial da executiva sobre a
compra da refinaria de Pasadena no
Texas (EUA), em 2006, pela Petrobras. Suspeita de ter representado
um prejuízo milionário, a aquisição
da unidade pela Petrobras tem sido
alvo de investigações em diferentes
órgãos, como o Ministério Público e a
Polícia Federal.
Foster foi convidada a prestar esclarecimentos em audiência na CAE
(Comissão de Assuntos Econômicos)
do Senado em tentativa do governo
de tirar o foco da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que deve ser
criada sobre o assunto.
Questionada pelo senador Álvaro
Dias (PSDB-PR), Graça afirmou que
a compra de Pasadena não foi um
bom negócio. “Não há como reconhecer na presente data que tenha sido
um bom negócio.”
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