
Jornal da Associação dos Funcionários  
do Grupo Santander, Cabesp e Banesprev

ESPECIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ed. no 85, 2018

SANTANDER 
PROMOVE ATAQUES 
AO BANESPREV E 

SANTANDERPREVI

FUNDOS DE PENSÃO
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BANESPREV 

GOVERNANÇA 
AMEAÇADA
Ações do Santander demonstram  
sua falta de compromisso com  
o fundo de pensão

A cada novo capítulo desta 
novela, que o Santander 
encena no que diz res-
peito aos seus fundos 
de pensão, fica mais 

nítida sua falta de interesse e 
compromisso com o futuro do 
Banesprev, dos banespianos 
com o SantanderPrevi, plano 
dos funcionários oriundos do 
Real, tema tratado na página 4 
deste jornal. 

O banco se recusa a qual-
quer conciliação sobre servi-
ço passado do Plano II, tenta a 
qualquer preço passar por cima 
das decisões da Assembleia de 
Participantes sobre reforma es-
tatutária, age para ludibriar a 
Previc (Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complemen-
tar), usando pareceres equivo-
cados da própria autarquia.

Entre todos os ataques, o que 
se direciona à Assembleia de 
Participantes se apresenta como 
um dos mais preocupantes, pois 
afeta diretamente a governança 
do Banesprev, que daria total li-
berdade ao Santander para ge-
rir sozinho os recursos do Fun-
do. Essa investida é a principal 
razão para tanta insistência na 
proposta de reforma estatutária.

Recentemente, os eleitos do 
Banesprev requereram o arqui-
vamento deste processo pela 
Previc, já que, em reunião reali-
zada no último dia 29 de março, 
o Conselho Deliberativo (com 
votos contrários dos represen-
tantes eleitos) se recusou a 
participar de conciliação suge-
rida pelo órgão regulador.

“Já abrimos mão da sétima 
vaga no Conselho Deliberati-

vo, dentre outras atribuições, 
desde que mantida cláusula de 
blindagem em relação às alte-
rações de regulamentos e es-
tatuto e a manutenção de nos-
sa instância maior (Assembleia 
de Participantes). O banco 
permanece irredutível nestes 
itens”, comenta o secretário-
-geral da Afubesp e conselhei-
ro deliberativo eleito suplente 
do Banesprev, Walter Oliveira.

A Previc determinou que al-
terações não podem ser feitas 
sem a devida autorização dos 
participantes. Por outro lado, po-
rém, vem concedendo prazos ao 
invés de encerrar o assunto com 
o arquivamento do processo.

Essa luta pela manutenção 
dos poderes da assembleia se 
desenrola desde 2015, quando 
a Previc deu parecer equivoca-
do sobre o assunto. Naquela 
época, Afubesp e Sindicato dos 
Bancários de São Paulo conse-
guiram provar que a interpre-
tação distorcida da autarquia 
poderia levar a grandes perdas 
de direitos e até mesmo a dis-
solução do Fundo.

No final de 2016, o Santan-
der aprovou – com a maioria 
de votos que possui no Conse-
lho Deliberativo – a exclusão de 
praticamente todos os poderes 
do órgão máximo de gestão do 
Banesprev, mantendo apenas 
as eleições para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal. Porém, 
para isso, seria necessário a as-
sembleia autorizar a retirada de 
seus direitos.  O que não ocorreu 

Eleitos do 
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Walter Oliveira, 
pediram 
à Previc 
arquivamento 
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Sugestão de Rita Berlofa 
sobre retirada de contas do 

Santander caso banco acabe 
com a assembleia foi aprovada 

pelos participantes
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graças à união das associações 
e sindicatos de bancários de 
todo o país. Em janeiro de 2017 
(com 6.512 votos contrários e 
dois favoráveis), a proposta in-
teira de alteração estatutária foi 
rejeitada pelos participantes.

Não ao fim da assembleia! 
A reforma estatutária foi tema 

tratado novamente na Prestação 
de Contas do Banesprev, ocorri-
da em abril último. Na oportu-
nidade, os cerca de 400 partici-
pantes presentes reiteraram em 
votação simbólica que não acei-
tam o fim da assembleia. Eles 
também aprovaram uma grande 

SANTANDER NÃO LEVA NEGOCIAÇÃO A SÉRIO
A falta de aporte do serviço passado do Plano II pelo 
Santander foi tema principal de audiência pública 
realizada em novembro de 2016, pela Comissão de 
Direitos Humanos (CDH) do Senado, na época presidida 
pelo senador Paulo Paim, que culminou na realização  
de negociações intermediadas pela Previc.
O presidente da Afubesp, Camilo Fernandes, conta que na 
primeira reunião (em 26/9/2017) o banco negou a dívida 

SERVIÇO PASSADO
e pediu o arquivamento do processo. Em seguida em uma 
pura encenação, se propôs a negociar o assunto,  
desde que não se falasse mais em serviço passado.   
“Os conciliadores da Previc deram prazo de 60 dias para 
apresentação de propostas. Mas, em nenhum momento,  
o Santander chamou para conversar”.
Na proposta dos participantes, baseada na Resolução 
CGPC Nº 26, o Santander assumiria todo o déficit atuarial 
(que seria apurado em 2017, inclusive, a totalidade dos  
já equacionados referentes aos exercícios de 2011, 2012 
e 2016), pois o serviço passado pode ser muito maior que 
o déficit atual.  Assim, seriam cessadas as cobranças 
contra os participantes ativos, assistidos e pensionistas 
na forma de contribuições extraordinárias.
Na segunda reunião, realizada em 14/03/18, o banco 
apresentou sua proposta: aceitariam pagar, à vista, a 
sua parte do déficit (55,05%), prevista no regulamento, 
“talvez algum valor a mais”, mas desde que se seguisse 
a liquidação/extinção do Plano II.
A negociação foi encerrada imediatamente, por  
falta de seriedade dos representantes do Santander  
e foi pedido o arquivamento do processo de conciliação.

campanha, apresentada pela 
diretora do Sindicato e vice-pre-
sidente da Afubesp, Rita Berlo-
fa, que visa a retirada das con-
tas dos aposentados do banco 

caso isso se concretize. “Vamos 
continuar lutando para manter 
nosso fórum deliberativo, única 
forma de preservar nossos di-
reitos”, conclamou Rita.
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SANTANDERPREVI

Movimento sindical questiona qual o 
real interesse do banco em oferecer a 
previdência a uma empresa concorrente

SANTANDER 
FECHA ADESÃO  
AO PLANO

Mesmo o Brasil respon-
dendo pelo maior lucro 
do Grupo Santander, 
o banco irá promover 
unilateralmente alte-

rações no plano de previdência 
complementar dos funcionários 
participantes do SantanderPre-
vi, sem nenhuma negociação 
com os sindicatos ou com a 
Comissão de Organização dos 
Empregados (COE).

Em comunicado oficial, o 
banco informa que o atual pla-
no de benefícios será fechado 
para novas adesões e que “não 
haverá mudanças para os atu-
ais participantes ativos e as-
sistidos”. Para os novos funcio-
nários será ofertado um plano 
de previdência aberto SBPrev 
(PGBL e VGBL), administrado 
pela Icatu Seguros.

O movimento sindical rei-
vindica processo de negocia-
ção junto ao Santander para 
entender melhor este proces-
so de alteração que visa, prin-
cipalmente, excluir os partici-
pantes da gestão da entidade. 

O Conselho Deliberativo do 

fundo aprovou as mudanças 
em março baseada em propos-
ta de previdência aberta já con-
tratada em 2 de janeiro deste 
ano. Porém, só agora foi divul-
gada. Importante lembrar que 
que após chancela da Previc, e 
posterior publicação no Diário 
Oficial da União, passarão a 
valer as novas regras, portan-
to, os atuais funcionários que 
ainda não aderiram ao plano 
SantanderPrevi, que o façam o 
mais breve possível.

A previdência fechada apre-
senta melhores resultados no 
longo prazo, onde há a partici-
pação na gestão dos verdadei-
ros donos dos recursos, além de 
custos de administração meno-
res, sem fins lucrativos. Há uma 
grande diferença da previdência 
aberta, onde as taxas cobradas 
pelos bancos e seguradoras 
acabam por diminuir as reser-
vas dos participantes e compro-
metem o benefício futuro.

“Em total desrespeito com 
os trabalhadores do país, mais 
uma vez o banco espanhol ata-
ca direitos de seus funcionários, 

como já ocorreu neste mesmo 
plano de benefícios, quando o 
Banco Real foi adquirido e mu-
dou-se totalmente a forma de 
suas contribuições”, comenta a 
coordenadora da Comissão de 
Organização de Empregados do 
Santander, diretora da Afubesp 
e do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Maria Rosani. 

Incoerências 
Não há nenhuma transparên-

cia neste processo. Não se co-
nhece, ao menos, os regulamen-
tos que serão implantados. Por 
qual o motivo o banco, com toda a 
sua gama de empresas coligadas 
e ampla expertise de negócios, 
precisa contratar um concorren-
te para administrar a previdência 
de seus empregados?

A Afubesp questiona: Quem 
está ganhando com isso? Com 
certeza, não são os trabalha-
dores. E mais: Quem garante 
que, no futuro, o Santander não 
obrigará os participantes do 
atual plano SantanderPrevi a 
migrarem ao plano administra-
do pela Icatu?
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