
Mudanças em premissas 
atuariais impactam o 
fundo de pensão, em 
especial o plano II, e 
levam eleitos a questionar 
a atuação da gestão que 
poderia adiar alterações 
e evitar prejuízos aos 
participantes e assistidos 
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UM NOVO CENÁRIO PARA 
OS FUNDOS DE PENSÃO

o 
momento de redução das taxas de juros pra-
ticadas no país, assim como o crescimento 
da expectativa de vida dos participantes dos 
fundos de pensão trouxeram uma nova reali-
dade para todos nós, afetando profundamen-

te o Sistema da Previdência Complementar Brasileira.
 recentemente o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar (CNPC), órgão que dita às normas do 
sistema nacional das entidades fechadas, aprovou duas 
novas resoluções que irão alterar drasticamente a situa-
ção de equilíbrio dos fundos de pensão brasileiros, dentre 
eles o Banesprev. 

Uma delas impôs a redução da meta atuarial dos planos 
de benefícios - rentabilidade mínima que deve ser obti-
da na aplicação dos investimentos dos fundos de pensão, 
com o objetivo de garantir o pagamento dos benefícios 
dos participantes ao longo do tempo – a taxa real de juros 
máxima atual, de 6%, deve ser reduzida em 0,25% ao ano 
a partir de 2014, até chegar a 4,5% em 2019. a decisão 
reduzirá a rentabilidade dos ativos financeiros, o que sig-
nifica que haverá a necessidade de maiores reservas finan-
ceiras para pagar os beneficiários dos planos contratados. 

a outra resolução trata das tábuas que projetam a 
longevidade dos participantes, onde deverá haver estu-
dos específicos para a devida comprovação entre a ex-
pectativa de ocorrências previstas nas mesmas e a apu-
ração dos números reais, de mortes, invalidez e tempo de 
vida dos participantes envolvidos.

Quando tratávamos apenas de propostas, as alterações 
eram mais severas do que as publicadas, mesmo sendo 
amargas para nós participantes, graças à intervenção da 
entidade de representação dos participantes (anapar), 
que influenciou diretamente na decisão do CNPC, hou-
ve um escalonamento para aplicação das deliberações, 
o que “ameniza” o problema, para os participantes que 
efetuam contribuições.

enquanto o cenário demonstra que o Banesprev será 
impactado de diversas formas, os participantes e assis-
tidos do Plano ii já vislumbram novos embates de ime-
diato. isso porque os resultados de 2012 anunciados pelo 
fundo de pensão apontam para um déficit de r$ 170 
milhões, por conta da adoção de premissas diferentes, 
como a redução de dois para um ano o prazo de espera 
usado para dar entrada no pedido de complementação 
depois de ter direito à aposentadoria pelo iNSS.

os números causaram protestos dos representantes 
eleitos durante as reuniões dos colegiados, números es-
ses que serão analisados na assembleia de prestação 
de contas do Banesprev no dia 6 de abril. (leia matéria 
completa nas páginas 4 e 5). Por este motivo, é funda-
mental a presença maciça dos banespianos nessa as-
sembleia para tirarmos dúvidas e defendermos nossos 
benefícios.   

 diretoria da afubesp

Fique sócio, Fique sócio, Fique sócio, indique aos amigos indique aos amigos indique aos amigos 
e fortaleça quem e fortaleça quem e fortaleça quem lutalutaluta e  e  e sempresempresempre
esteve e está ao esteve e está ao esteve e está ao seu ladoseu ladoseu lado
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Tema foi abordado na primeira reunião do Comitê de relações 
Trabalhistas deste ano. Também foram cobradas medidas efetivas 
para combate à sobrecarga e metas abusivas 

Afubesp cobra isenção de 
tarifas para aposentados 

banco não traz respostas à demandas na primeira reunião do Comitê em 2013 

a 
redução das altas taxas 
de juros de empréstimos, 
consignado, cheque es-
pecial, cartão de crédito, 
bem como a isenção das 

tarifas bancárias para todos os fun-
cionários ativos e aposentados do 
Santander foram cobradas durante a 
primeira reunião do Comitê de rela-
ções Trabalhistas de 2013, ocorrida no 
último dia 27, no Casa 1, em São Pau-
lo. Participaram da negociação repre-
sentantes do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, da afubesp, Contraf-
-CUT, federações e outros sindicatos.

durante o evento, que debateu di-
versos assuntos (confira mais abaixo), o 
diretor da afubesp, Camilo Fernandes, 
reivindicou o retorno desse benefício 
também para os aposentados. a isen-
ção das mensalidades era uma prática 
do banco, iniciada em 2005, mas ago-
ra o tema tem sido tratado como uma 
política comercial. “argumentamos 
que a evasão desse segmento causa 
perdas muito maiores do que isentar 
tarifas”, comenta o dirigente. 

Condições de trabalho 
as entidades sindicais discutiram 

as demandas da pauta de reivin-
dicações, buscando melhoria das 
condições de trabalho nas agências, 
postos de atendimento e centros 
administrativos, mais contratações 
de funcionários, fim da rotatividade. 
Cobraram também medidas efetivas 
para combate à sobrecarga, às metas 
abusivas e ao assédio moral.

a diretora do Sindicato dos Bancá-
rios de São Paulo e da afubesp, que 
é coordenadora da Comissão de or-

ganização dos empregados (Coe) do 
Santander, maria rosani, considera 
que o banco frustrou os represen-
tantes dos funcionários ao não tra-
zer respostas concretas às demandas 
que já são de seu conhecimento. 
“Queremos um processo negocial sé-
rio, caso contrário vamos partir para 
a ação sindical nas ruas e em inter-
locuções com autoridades”, afirma.

a dirigente explica, por exemplo, 
que ainda há gestores que tornam 
públicos rankings de vendas por 
meio do envio de e-mails, o que é 
proibído pela cláusula 35 do acor-
do coletivo. Também reforça que 
os caixas não podem ter metas e, 
muito menos, ser avaliados por ven-
das. “Caixa é para atender, portan-
to queremos orientação por escrito 
neste sentido”, diz.

rosani apresentou e-mail envia-
do por uma regional aos gerentes 
com o nome e desempenho de cada 
funcionário, comprovando de forma 
cristalina a violação da norma co-
letiva. Houve também denúncias de 
exposição de ranking em reuniões, 
além de ameaças, pressões e assédio 
moral em videoconferências.

Foi reivindicado também o fim 
das reuniões diárias para cobrança 
de metas nas agências, das metas 
individuais, bem como a proibição 
de abertura e prospecção de con-
ta universitária fora da jornada e 
do local de trabalho, do desvio de 
funções nas agências envolvendo 
caixas, coordenadores e gerentes 
de atendimento e de negócios e de 
cobrança de metas para estagiário e 
menor aprendiz.
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apoiados pela afubesp, Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Contraf-CUT e Fetec-SP.

de acordo com a conselheira eleita rita Berlofa, a ado-
ção de premissas diferentes das utlizadas anteriormente, 
como a redução de dois para um ano o tempo médio que 
os participantes permaneciam na empresa, mesmo depois 
de aposentados pelo iNSS, acaba por exigir mais recursos fi-
nanceiros para suportar os benefícios, gerando mais déficits.

“em novembro tínhamos a informação de que o Plano 
ii estava superavitário e o balanço do terceiro trimestre 
havia apresentado um superávit de r$ 30 milhões”, co-
menta o presidente da afubesp e conselheiro deliberativo 
eleito, Paulo Salvador. ele conta que durante a reunião do 
colegiado, os eleitos votaram pela recusa do estudo atu-
arial, pois consideram os números exagerados e pediram 
uma segunda opinião. além de negar a solicitação, os re-
presentantes do banco aprovaram cobrar o novo déficit, 
que atingirá duramente o pessoal aposentado que recebe 
acima de r$ 4 mil. Veja simulações de valores a serem 

diretores eleitos do Banesprev não 
se manifestam e deixam o Plano ii 
em situação difícil

Alterações em premissas
atuariais prejudicam 
banespianos

Q
ual o posicionamento dos diretores eleitos 
do Banesprev na hora da decisão sobre al-
terações nas premissas atuariais que irão 
afetar consideravelmente a vida dos parti-
cipantes e assistidos do Plano ii? 

essa é a questão que agora se coloca com a divulgação 
dos resultados de 2012 que revelaram mais um déficit - 
de r$ 170 milhões – a ser rateado entre os banespianos 
e o Santander.

os números do Plano ii foram apresentados aos cole-
giados do Fundo de Pensão - Comitê Gestor e conselhos 
Fiscal e deliberativo –, em reuniões ocorridas nas últimas 
semanas, pelo atuário e representantes do Banesprev, ge-
rando protestos e críticas à gestão por parte dos eleitos 

segundo 
Camilo 
fernandes, 
mudanças 
poderiam 
ser adiadas

“Votamos pela recusa do estudo atuarial”,  
diz paulo salvador
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Ação do 
serviço 
passado 
será 
ingressada 
este mês, 
diz José 
Reinaldo

para Walter Oliveira, a omissão dos atuais diretores 
eleitos é lamentável

pagos no site da afubesp (www.afubesp.com.br).
importante destacar que nada obriga o atuário, que 

vem se mostrando cada vez mais conservador, a mudar 
as premissas de imediato. “essas alterações podem ser 
proteladas por pelo menos um ano sem nenhum prejuízo 
para o plano”, explica o diretor da afubesp e integrante 
do Comitê Gestor, Camilo Fernandes.

Para o secretário-geral da afubesp e coordenador do 
Comitê Gestor do Plano ii, Walter oliveira, os pareceres dos 
atuários são técnicos, trazem recomendações, deixando 
claro que algumas premissas foram aceitas pelo Banes-
prev e outras não, de onde se conclui que é possível aos 
diretores da entidade decidirem, juntamente com estes 
profissionais, qual o melhor momento para fazer mudan-
ças. “isto é fazer gestão! lamentamos a omissão dos atuais 
dirigentes eleitos que não fizeram nenhuma observação 
contrária em relação ao tema. a falta de entendimento 
de pessoas despreparadas em cargos de representação só 
ajuda a transferir a conta para todos nós participantes e 
conseqüentemente reduzir benefícios”, comenta.

oliveira ressalta que, na agenda do Sistema de Previdência 
Complementar para 2013, está em discussão a alteração ou 
substituição da resolução CGPC 26 (norma que disciplina a 
distribuição dos superávits dos fundos de pensão), que obri-
ga as entidades ao equacionamento de déficits, no prazo 
máximo de dois anos. isso colaboraria bastante a amenizar a 
situação financeira dos participantes e assistidos.

ele termina lembrando que essas alterações de premis-
sas/hipóteses atuarias no passado foram motivo de lon-
gas discussões entre representantes eleitos e indicados. 
“Porém estudos demonstravam que haveria momentos 
melhores para essas modificações, com menores impac-
tos para todos os envolvidos e, com certeza, agora não 
era a hora mais apropriada”.

Ação sobre serviço passado
Neste contexto, a ação judicial que requer o aporte do 

serviço passado do Plano ii é de extrema importância vis-
to que pode até resolver o problema dos déficits.

de acordo com o diretor da afubesp José reinaldo 
martins o processo será ingressado pelo advogado es-
pecialista em Previdência Complementar, ricardo Só de 
Castro, até o final de março.

 plano V e pré-75
os Planos V e Pré-75 (Fundão) também apresentaram 

déficits, repetindo o descasamento entre os resgates dos 
títulos lastreados e os benefícios pagos.

Como ambos são do pessoal pré-75, os valores devidos 
serão custeados integralmente pelo patrocinador San-
tander. leia mais informações sobre esse segmento no 
Jornal dignidade.

Todos à assembleia
No dia 6 de abril, o Banesprev irá mostrar a todos os seus 

participantes e assistidos os números obtidos em 2012 e 
a previsão orçamentária para 2013 em assembleia a ser 
realizada a partir das 8 horas, no Salão Social do esporte 
Clube Banespa (av. Santo amaro, 5.355), em São Paulo.

essa é a oportunidade que o Plano ii tem de analisar, 
questionar a diretoria do fundo de pensão para depois 
deliberar pareceres atuariais e o plano de custeio, inclusi-
ve da contribuição extraordinária.

Por este motivo é fundamental a participação no evento. 
aqueles que não puderem comparecer, devem encaminhar 
procuração para afubesp até dia 1º de abril pelo correio. 
Confira o modelo acessando www.afubesp.com.br
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o 
programa afubesp Qua-
lidade de Vida iniciou 
suas atividades de 2013, 
em 6 de março, com 
uma homenagem às 

mulheres em referência ao dia in-
ternacional da mulher, comemorado 
no último dia 8. 24 mulheres e ape-
nas três homens estavam presentes 
no evento.  

a principal atração foi a exibição 
do documentário “Noivas de Cor-
deiro”, filme que conta a história de 
uma comunidade formada em sua 
maioria por mulheres que vivem na 
zona rural do município mineiro de 
Belo Vale, a cem quilômetros de Belo 
Horizonte. o modo peculiar de vive-
rem faz com que sofram preconceito. 

ao término do filme, um debate 
sobre as batalhas de gênero se es-

Qualidade de Vida 
está de volta 
Homenagem às 
mulheres abre 
as atividades do 
programa de 2013

tendeu com relatos das banespianas 
presentes. elas revelaram histórias 
do dia a dia, suas constantes lutas 
e os avanços em prol do reconheci-
mento e da valorização da mulher. 

Para completar a homenagem, nas 
paredes do auditório da afubesp on-
de ocorreu o evento, foram expostos 
cartazes que contaram a história de 
nove personagens marcantes na luta 

Cerca de 30 pessoas participaram do evento que retomou as atividades do programa

pelos direitos da mulher: Cora Cora-
lina, maria da Penha, Pagu, olga Be-
nário, Zilda arns, rosa luxemburgo, 
regina dos Santos, mãe Clementina 
e irmã doroty.

a homenagem foi encerrada com 
um coquetel especial.

Doação de Livros
o Qualidade de Vida entregou, no 

dia 15 de fevereiro, ao instituto dona 
ana rosa os 121 livros infanto-juve-
nis doados pelos banespianos durante 
festa de confraternização do progra-
ma em dezembro do ano passado. 

Para a coordenadora de projetos, 
lídia regina Nicole, a iniciativa in-
centivará o hábito da leitura de 330 
crianças e adolescentes, com a faixa 
etária de 6 a 14 anos e 11 meses de 
idade atendidos pelo CCa (Centro pa-
ra Crianças e adolescentes). “o CCa 
também oferece aos alunos premia-
ções pela leitura e incentivo para pro-
dução autoral de livros”, comenta.

a afubesp foi representada na en-
trega do material por seu diretor e 
coordenador do Qualidade de Vida, 
Wagner Cabanal, e pela funcionária 
Jaqueline Braga.

Livros doados pelos banespianos irão beneficiar 330 crianças e adolescentes



março de 2013    Afubesp 7Afubesp    março de 2013        6

a 
afubesp e o Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, 
representados por Camilo 
Fernandes, Vagner Caba-
nal e maria rosani, vota-

ram contra a forma de distribuição 
dos lucros de 2012 proposta pela di-
reção do Santander durante assem-
bleia Geral extraordinária (aGe), que 
foi realizada em 15 de fevereiro.

 Um dos pontos principais do vo-
to em separado apresentado pelos 
representantes dos funcionários, to-
dos eles acionistas minoritários, é a 
elevação de 30% com as despesas de 
Pdd (Provisão para devedores duvi-
dosos) no ano apesar da inadimplên-
cia não passar de 5,5%. essa iniciati-
va do banco comprometeu a receita 
com Pdd em r$ 14,991 bilhões, r$ 
3,5 bilhões a mais que em 2011.

bônus a executivos 
além do provisionamento elevado, 

o voto também traz argumentos dos 
representantes dos trabalhadores 
no que diz respeito ao pagamento 
de bônus  que os executivos estão 
imunes à oscilações do sistema fi-
nanceiro quando o assunto é o re-
cebimento de bônus. o formato é 
sempre o mesmo para eles.

 “Se tem algum problema no sis-
tema financeiro a culpa é dos ban-

entidades apresentam 
voto em separado em 
assembleia do santander  

queiros e não dos trabalhadores. 
Portanto, a conta tem de ser paga 
por eles e não pelos trabalhadores”, 
reforça maria rosani. “Na espanha, 
a família Botín e um grupo seleto de 
seus amiguinhos, irá receber 160% 

do lucro, enquanto a maioria das 
empresas pagam em torno de 20% 
a 40%. isto é muito ruim e preo-
cupante, considerando a crise no 
sistema financeiro da europa e no 
mundo”, revela.

afubesp e Sindicato 
dos Bancários de São 
Paulo formalizaram 
contrariedade à forma 
de distribuição de lucros 
durante assembleia de 
acionistas do banco

eDITAL De CONVOCAÇÃO De 
AsseMbLeIA GeRAL ORDINÁRIA

a associação dos Funcionários do 
Grupo Santander Banespa, Banesprev 
e Cabesp – aFUBeSP, por seu Presi-
dente Paulo roberto Salvador, con-
voca a todos os seus associados, para 
participarem da aSSemBlÉia Geral 
ordiNÁria, que será realizada no dia 
05 de abril de 2.013, na rua direita, 
nº 32, 11º andar, Centro, São Paulo 
- SP, com primeira convocação para 
às 18:00 horas, que se realizará com 
metade mais um dos associados qui-
tes e, com segunda convocação para 
às 19:00 horas, que se realizará com 
qualquer número de associados e su-
as deliberações com maioria simples 
dos presentes, em vista do quanto 
disposto no seu estatuto Social, arti-
go 30, inciso ii, notadamente para a 

discussão e aprovação da seguinte 
ordem do dia:

 
1. discussão, deliberação e apro-

vação da prestação de contas 
do exercício de 2.012;

2. discussão, deliberação e apro-
vação da previsão orçamentá-
ria do exercício de 2.013; e

3. informes gerais.
 

São Paulo, 11 de março de 2.013.
 

Paulo Roberto Salvador

diretor Presidente da associação dos 
Func. do Grupo Santander Banespa, Ba-

nesprev e Cabesp - aFUBeSP

a afubesp convoca seus associa-
dos para análise e deliberação de sua 
prestação de contas de 2012 e previ-
são orçamentária de 2013, que será 
realizada no dia 5 de abril, às 19 ho-
ras, no auditório da entidade (rua di-
reita, 32, 11º andar, Centro, São Paulo).

 No dia seguinte, os colegas têm 
na agenda a assembleia do Banes-

prev, que ocorrerá de manhã no 
e.C.Banespa (leia mais na página 5). 
a da Cabesp também será realizada 
em abril, no dia 28. Confira mais in-
formações em www.afubesp.org.br. 

Não deixe de comparecer! a parti-
cipação dos banespianos nas assem-
bleias são de extrema importância pa-
ra fiscalizar a gestões das entidades. 

Afubesp presta contas no dia 5 de abril
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Q
uem procura uma cidade 
com clima agradável du-
rante o dia e friozinho a 
noite para curtir os dias 
de folga tem como opção 

conhecer a estância Turística de ibiúna, 
que fica localizada a cerca de 70 quilô-
metros de São Paulo, conhecida nacio-
nalmente por ter sediado um congres-
so dos estudantes em plena ditadura 
militar, em 1968.

o município possui alguns atra-
tivos bem interessantes como um 
passeio de escuna que navega cerca 
de 40 quilômetros pela represa itu-
pararanga. em suas margens, estão 
pontos turísticos como praias de 
água doce, que por terra só são aces-
sadas por carros com placas locais. 
Para divertir-se sem inconvenientes, 
é importante portar repelente para 
proteger-se dos insetos. esse passeio 
é disponível apenas aos finais de se-
mana e feriados, pois a embarcação 

Aproveite o tempo 
livre em Ibiúna 

exige um número mínimo de pessoas 
para seguir viagem.

outro passeio delicioso é conhecer 
o roteiro do Vinho, da Gastronomia 
e do lazer de São roque, que fica a 
apenas seis quilômetros de ibiúna. 
Tem atração para todos os gostos. 
as crianças fazem a festa em fazen-

dinhas e áreas verdes com brinque-
dos divertidos, enquanto os adultos 
apreciam bons vinhos, embutidos nas 
dezenas de vinícolas; degustam pra-
tos portugueses, italianos ou a típi-
ca comida do interior a escolher nos 
restaurantes do circuito, e podem até 
aproveitar uma boa pescaria. 

importante: na hora de fazer as 
malas não se esqueça de colocar 
agasalhos, porque basta anoitecer 
para começar a esfriar mesmo nas 
estações mais quentes, o que pro-
porciona boas noites de sono.

Vale dos pássaros
Para aproveitar o verde, o clima e 

os passeios ofertados por ibiúna e 
região a boa opção é hospedar-se 
na Pousada Vale dos Pássaros, que é 
conveniado à afubesp e possui sem-
pre promoções e condições especiais 
para os associados da entidade. 

o espaço é aconchegante, oferece 
pensão completa com uma delicio-
sa comida caseira e várias opções 
de entretenimento: piscinas, sala de 
jogos, lago para pesca, passeio a ca-
valo, quadras para esportes e até um 
cineminha à noite. além das belezas 
naturais e seus pequenos animais 
e aves, a pousada possui cantinhos 
pitorescos como o jardim japonês, 
que remete ao maior evento realiza-
do anualmente na cidade a respeito 
do Seicho-No-ie. Para quem procura 
descansar, o lugar é ideal porque não 
é preciso nem sair da pousada.

entre em contato com a afubesp 
para saber todas as informações so-
bre este e outros convênios ou aces-
se www.valedospassaros.com.

Cidade que fica a 70 km de São Paulo é uma opção 
interessante para quem busca passeios descontraídos. 
Pousada Vale dos Pássaros, conveniada à afubesp,  
é ótima alternativa de hospedagem

pousada tem inúmeras atrações que divertem crianças e adultos

FoToS: Érika SoareS

Aproveite a ocasião para aproveitar a natureza e as delícias do Roteiro 
do Vinho de são Roque


