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Presença de trabalhadores nos fundos de 
pensão é conquista que ainda incomoda

A participação de trabalhadores 
na gestão de fundos de pensão é con-
quista da década de 1970, quando da 
extinção dos antigos fundos de aposen-
tadoria por categorias (IAPB, IAPI etc). 
Até o início dos anos 2000 quem domi-
nava a cena eram bancos e executivos 
vinculados ao mercado financeiro, que 
os utilizavam para riqueza pessoal. 

Hoje, porém, a situação é outra. Os 
trabalhadores passaram a intervir nas 
entidades. E com isso a mesma mídia 
que criminaliza movimentos sindicais 
e sociais agora estende esse juízo aos 

fundos, colocando a culpa dos déficits 
nos eleitos ligados ao movimento. 
Mas a história comprova que quando 
a gestão dos fundos ocorre com par-
ticipação dos eleitos a meta atuarial 
sempre é batida, ao contrário de 
quando a gestão é feita pelos “profis-
sionais” do mercado. Além disso, uma 
avaliação adequada dos resultados 
obtidos pelos fundos de pensão deve 
necessariamente medir a performance 
dos gestores em duas frentes: a do 
passivo atuarial e a do desempenho 
dos investimentos. Olhar apenas para 

uma dessas variáveis pode levar a erros 
de avaliação graves.

Segundo dados divulgados pela 
Previc, o déficit total do sistema atingiu 
R$ 60, 9 bilhões até o terceiro trimestre 
do ano passado. Esse resultado, porém, 
não pode ser avaliado apenas como de-
corrência da gestão de investimentos, 
avisam os especialistas. Na entrevista 
abaixo, o conselheiro deliberativo da 
Funcef eleito pelos empregados, An-
tonio Luiz Fermino, aborda a situação 
deste fundo e faz um rápido balanço 
sobre suas condições.

Quais são os aspectos positivos e 
os desafios ainda a enfrentar que o sr. 
destacaria de sua gestão na Funcef? 

Fermino - Na gestão sempre pro-
curamos buscar as melhorias de 
governança da fundação, e também 
procuramos mitigar riscos para que os 
resultados possam ser utilizados nas 
melhorias dos planos.  Entre as me-
lhorias que podemos destacar estão o 
fim da idade mínima para se aposentar 
de 55 anos; adequações nas tábuas 
de mortalidade; redução na taxa de 
juros para 5,5 % e aumentos reais rea-
lizados a partir de 2007, entre outras. 
Já os principais desafios são o fim da 
discriminação dos Reg/Replan não 
saldados; ampliar a participação dos 
associados na Funcef, reverter o dé-
ficit e solicitar o contencioso judicial.

 

Como o sr. definiria o papel de um 
conselheiro?

Fermino - O papel do conselheiro 
deliberativo é principalmente o de 
defender os interesses dos associa-
dos, visando garantir seus direitos e 
deveres.  Acima de tudo, a saúde dos 
planos de benefícios,    para manter o 
sagrado pagamento de sua renda vita-

lícia. É uma grande honra e responsa-
bilidade ocupar esse papel, pois estou 
representando 137.000 participantes, 
e qualquer posição a ser tomada deve 
ser precedida de muita reflexão. 

Os bancários Caixa acompanham 
com preocupação notícias sobre 
déficit nos fundos de pensão. Há até 
acusação de má gestão de recursos. 
Qual sua avaliação?

Fermino - No caso da Funcef a 
principal causa do déficit é o impacto 
do desempenho da renda variável e 

da CIA Vale.  Mas essa situação de 
déficit não é exclusividade da Funcef, 
todos os fundos estão sofrendo com o 
desempenho das bolsas de valores do 
mundo todo. Exceção é a Postalis, que 
teve erros de gestão.  É preciso uma 
revisão de política de investimento, 
que venha privilegiar as questões de 
risco x retorno. Temos que aguardar 
melhoras da economia mundial e na-
cional para que nossos investimentos 
em renda variável venham a recuperar 
valor, reequilibrando os planos de 
benefício.

Fermino participa de Seminário sobre a Funcef realizado 
pelo Sindicato no ano passado.
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PLS 555 ameaça abrir nova 
onda de privatizações no Brasil

Projeto do PSDB transforma estatais em sociedades anônimas; 
mobilização já adiou votação por quatro vezes, e prossegue

Uma grande mobilização está em 
curso desde o segundo semestre do 
ano passado para tentar impedir a 
aprovação do Projeto de Lei do Sena-
do (PLS) 555, de autoria do senador 
Tasso Jereissati, do PSDB. Chamado 
de Estatuto das Estatais, o projeto 
estabelece que todas as empresas 
públicas brasileiras, em todas as 
instâncias, sejam transformadas em 
sociedades anônimas. Isso inclui 
instituições como a Caixa, o BNDEs 
e os Correios, por exemplo.

Colocado para votação em caráter 
de urgência, sem qualquer debate 
com a sociedade ou seus represen-
tantes, esse PLS traz ainda questões 
que interferem no papel, autonomia 
e gestão das estatais, como a compo-
sição de seus conselhos e direção – 
um dos itens restringe a participação 
dos trabalhadores. O projeto altera a 
composição da direção, a composi-
ção acionária e engessa a gestão das 
empresas. “É francamente privatista. 
Com a justificativa de dar transpa-
rência às empresas, abre espaço para 
uma nova onda de privatizações no 
Brasil, como ocorreu nos anos 1990”, 
alerta a diretora sindical e represen-
tante dos trabalhadores no Conselho 

de Administração da Caixa, Maria Rita 
Serrano.

Mobilização - Foi Rita quem, no 
ano passado, descobriu que o PLS 555 
estava na iminência de ser votado, ao 
solicitar informações sobre projetos 
que envolviam a Caixa no Congresso 
Nacional. Junto à Fenae e Contraf-CUT, 
foi iniciada então a organização das 
entidades para reagir ao projeto, sen-
do criado o Comitê Nacional em Defe-
sa das Empresas Públicas, coordenado 
pela bancária da Caixa. O comitê, de 
caráter organizativo, é composto por 
seis centrais sindicais, reunindo assim 

dezenas de confederações, federa-
ções e seus sindicatos. 

Desde então, a mobilização des-
sas entidades já resultou em seminá-
rios, debates, protestos e encontro 
com parlamentares e ministros. Em 
Brasília, após corpo-a-corpo com 
os senadores, conseguiu adiar a 
votação do projeto por quatro ve-
zes. A última ocorreu nos dias 1 e 2 
de março, e havia a expectativa de 
nova votação no dia 9. O PLS 555 se 
soma a vários outros que, se apro-

vados, farão o País retroceder. Entre 
eles está o PLS 131, que tira da Pe-
trobrás a exclusividade de operação 
com o pré-sal; o projeto que libera a 
terceirização indiscriminada e o que 
tira a autonomia do Banco Central, 
entre várias outras pautas-bomba 
que atingem os direitos dos brasi-
leiros. “Se aprovado o PLS 555 vai 
para votação na Câmara, onde a luta 
será ainda mais acirrada. Existe um 
oportunismo desses parlamentares, 
que se aproveitam da fragilidade e 
dos ataques ao governo para tentar 
empurrar pautas que penalizam os 
trabalhadores e a sociedade em geral. 
São ameaças das quais precisamos 
nos defender ”, afirma Rita.

Por que manter as estatais
Empresa públicas têm papel social que impacta no desenvolvimento do País, enquanto privadas só visam lucro

Lutar por um banco público forte é 
lutar por avanços sociais. No caso da 
Caixa e Banco do Brasil há os programas 
Bolsa Família, Fies, Minha Casa Minha 
Vida, Bolsa Atleta, Farmácia Popular, e 
vários outros, como os voltados ao cré-
dito na agricultura. E o mesmo ocorre 
nas empresas públicas que integram os 
setores de energia elétrica, de petróleo, 
saneamento, abastecimento etc. 

Entregar essas empresas ao con-
trole do capital privado é submetê-las 
às regras de mercado, onde a prin-

cipal preocupação dos acionistas é a 
obtenção de lucro. “Nossa tarefa é 
resistir e abrir os olhos da sociedade. A 
transparência nas estatais, usada como 
justificativa para o projeto, é realmente 
necessária e desejada pelas entidades 
participantes do movimento contrário 
ao PLS 555, mas é preciso que todos 
os parâmetros sejam abordados, pois 
a sociedade não pode ser lesada em 
seu patrimônio”, destaca a coordena-
dora do comitê nacional em defesa das 
estatais, Maria Rita Serrano

Parlamentares Lindberg Farias 
(PT-RJ), ao microfone, e Roberto 
Requião (PMDB-PR) lideram luta 

contra o PLS 555 no Senado, assim 
como a deputada Erika Kokay 

(PT-DF) na Câmara (à dir).

Maria Rita Serrano, dirigente do Sindicato, 
da Contraf-CUT e coordenadora do Comitê 

Nacional em Defesa das Empresas Públicas.

ACESSE O SITE (diganaoaopls555.com.br) E O FACEBOOK (/diganaoaopls555/)DA LUTA CONTRA O PLS 555 



4 ESPECIAL CAIXA - MARÇO DE 2016



5ESPECIAL CAIXA - MARÇO DE 2016

Bancários do ABC participam do 
Dia Nacional de Luta

Mobilização no último 2 de março ocorreu em vários estados brasileiros; 
em SP, foi centralizada no Brás, onde estão 1,6 mil bancários

Os trabalhadores da Caixa Federal 
realizaram no último 2 de março um 
Dia Nacional de Luta. Em São Paulo 
a concentração ocorreu na capital, 
no Brás, onde estão 1,6 mil trabalha-
dores, com a presença dos diretores 
do Sindicato. O objetivo da atividade 
foi intensificar a mobilização por 
melhores condições de trabalho nas 
agências e departamentos, além de 
reivindicar mais contratações.

Sindicatos de vários estados tam-
bém promoveram paralisações e atos 
em diversas unidades da Caixa. A 
reivindicação por mais contratações 
também é alvo de um abaixo-assinado 
cujo download pode ser feito no site 
do Sindicato. É importante que seja 
assinado por clientes e usuários do 
banco, já que a falta de mão de obra 
afeta tanto o funcionário quanto o 
consumidor bancário. Além disso, 
com o novo Plano de Apoio à Apo-
sentadora (PAA), que termina em 31 
de março, deve aumentar o déficit 
de trabalhadores, vez que 11 mil 
empregados têm as condições ne-
cessárias para se desligar do banco.

“Mesmo diante desse quadro a 
Caixa reluta em contratar mais pes-
soas”, aponta a diretora sindical e 

funcionária do banco Inez Galardino-
vic. O banco não cumpriu o acordo 
de 2014 que determina a contratação 

de mais 2 mil bancários até o final 
de 2015. Para Furlan, ignorar essa 
situação representa desrespeito 
da instituição com empregados e 
clientes, prejudicando seu papel 
de banco público na aplicação dos 
programas sociais como Bolsa Fa-
mília e o Minha Casa, Minha Vida, 
entre outros.

Diretores do Sindicato demonstram apoio à Caixa 100% Pública

O presidente do Sindicato, Belmiro Moreira (ao microfone) 
durante uma das atividades promovidas pela entidade.

A diretora do Sindicato, Inez Galardinovic, 
em atividade no dia 2 de março, Dia Nacional de Luta.
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Condições de trabalho e boatos sobre 
reestruturação pioram qualidade de vida

Longas filas prejudicam atendimento, assim como falta de transparência 
no tema reestruturação angustiam trabalhadores

A falta de funcionários 
faz com que o dia a dia 
dos empregados da Caixa 
seja de sobrecarga e muito 
estresse, e esse mesmo 
nervosismo se estende aos 
clientes e usuários, que 
acabam tendo problemas 
no atendimento, com lon-
gas filas de espera e agên-
cias superlotadas. Além 
disso, a reestruturação 
anunciada pelo banco tam-
bém tem causado angústia 
nos trabalhadores pela au-
sência de esclarecimentos.

Toda essa tensão facilita 
o adoecimento do bancá-
rio, piorando sua qualida-
de de vida. “O crescimento das doenças 
de origem mental e emocional já é fato 
na categoria, e o motivo está nas condi-

ções de trabalho, que são muito ruins”, 
avalia o diretor sindical Jorge Furlan. 
Os sucessivos boatos de reestrutura-

Trabalhadores não vão aceitar retrocesso
Banco não quer reduzir cobrança no Saúde Caixa e suspendeu PSI

Decisões recentes da diretoria 
da Caixa têm deixado o movimento 
sindical alerta e os trabalhadores in-
dignados. Além da questão da falta de 
contratações (o Departamento de Co-
ordenação e Governança das Estatais, 
subordinado ao Ministério do Planeja-
mento, já havia aprovado que a Caixa 
chegasse a 103 mil empregados se 
tivesse cumprido o acordo das novas 
contratações, mas agora o banco quer 
reduzir para 95 mil trabalhadores), 

há vários outros pontos que indicam 
possibilidade de retrocesso.

Entre eles está a negativa da redu-
ção da cobrança dos assistidos de 20% 
para 15% no Saúde Caixa e a retirada 
do adiantamento odontológico para 
quitar intervenções não cobertas pelo 
plano. O banco ainda promete realo-
car, por meio da tal reestruturação, 
empregados de áreas-meio para agên-
cias. Mas, ao ser questionada sobre a 
reestruturação nas Girets (Gerências 

de Retaguarda), a Caixa respondeu 
apenas que foi colocado em prática um 
projeto-piloto em Brasília. A empresa 
também informou que o PSI (Processo 
Seletivo Interno) está suspenso devido 
à reestruturação.

“Além da ameaça de privatização, 
os empregados da Caixa ainda têm de 
conviver com decisões que só pioram 
as condições de trabalho e do empre-
go. Não podemos aceitar retrocessos”, 
afirma o diretor sindical Adalto Pinto.

ção, entre eles o da Giret 
(Gerência de Retaguarda), 
só pioram os problemas, 
pois não há clareza nessas 
possíveis mudanças. “Sem 
transparência é impossível 
dialogar”, aponta o sindi-
calista.

Queixas - Para os clien-
tes, essas condições de 
trabalho vão resultar, além 
das longas filas, na piora 
dos serviços. Durante qua-
tro meses consecutivos 
a Caixa liderou o ranking 
de reclamações do Banco 
Central. As principais quei-
xas incluem irregularida-
des relativas à integridade, 

confiabilidade, segurança, sigilo ou 
legitimidade das operações e serviços 
relacionados a cartões de crédito.


