NOVA CRISE DA
ECONOMIA MUNDIAL?
A crise mundial ameaça o crescimento dos países pobres e
semicoloniais, dito “emergentes” como China, Brasil, Rússia,
índia e África do Sul.
Europa entra em Recessão. Estados Unidos crescimento fraco.
Desaceleração nos países “emergentes”.
Quem estava segurando a onda era China, Índia, Brasil e Rússia
(BRICs), porém a China iniciou desaceleração (cairá de 10% para
7 ou 8% o crescimento em 2012), o mesmo acontecendo com
Índia e Brasil.
Esta é a situação econômica em meados de 2012.

SITUAÇÃO REVOLUCIONÁRIA
NA GRÉCIA
As grandes crises como momentos de transições históricas.
Maiores transformações sociais desde a Queda do Muro
Caracterização da situação atual:
crise econômica, crise política e crise imperialista
Já caíram dezenas de governos, inúmeras greves gerais, mas
pela primeira vez uma corrente de esquerda chegou perto de
ganhar as eleições na Grécia. Revela que existe uma situação
revolucionária na Grécia e ameaça espalhar-se para Portugal,
Espanha e Itália.

SITUAÇÃO ECONÔMICA
DA EUROPA E DO MUNDO
Crise da dívida como o centro da nova fase da crise
Perspectivas para 2012: Alemanha e França estagnadas (0%) e recessão em Itália,
Portugal, Espanha, Grécia, Europa do Leste. No primeiro trimestre de 2012, o PIB da
Europa foi ZERO (segundo a Eurostat).
Alteração entre crescimento fraco e recessão.
Dados da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico): 34
países ricos cresceram somente 0,4% no primeiro trimestre de 2012, depois de ter queda
de -0,3% no ultimo trimestre de 2011.
Perspectivas do FMI para 2012 (Relatório de abril de 2012): Recuperação ameaçada,
deterioração das condições financeiras e aumento dos riscos de uma nova quebra dos
bancos. Desde final de 2011, BC europeu já injetou 1 trilhão de euros nos bancos.
Caso haja uma nova quebra dos bancos, o FMI prevê PIB negativo, pelo menos, até 2017
(depressão).
Menos provável porque imperialismo não pode deixar grandes bancos quebrarem, já que
geraria uma quebra em cadeia de bancos e multinacionais. Ajudas bilionárias aos bancos
(exemplo 30 bilhões de euros Espanha agora). Fraudes bancárias pipocam no mundo!

SITUAÇÃO POLÍTICA E
SAÍDAS PARA A CRISE
A partir de 2011, a crise econômica se torna crise política.
Estabilidade, indo para instabilidade na Alemanha e França. Sarkozy perde eleições
e Merkel também.
Situação pré-revolucionária na Espanha, Portugal, Itália e Inglaterra.
Situação no conjunto da Europa e especialmente na Grécia já é resultado da ação das
massas na luta de classes, nas ruas.
Saídas do capital para a crise na Europa: Guerra Social e perda de soberania dos Estados
periféricos (Grécia, Portugal e Leste Europeu) e mesmo de países imperialistas (Itália).
Crise imperialista
Derrota militar no Oriente Médio e Revoluções Árabes em países aliados.

SÍNTESE
.

Mais provável irmos a uma estagnação da
economia mundial,
resultado de uma recessão na Europa,
crescimento fraco nos EUA e diminuição do
crescimento nos países “emergentes”.

COMO SE RESOLVERÁ
ESTA CRISE CAPITALISTA?
O mundo já tem mercadorias em excesso, que não se podem vender no preço
que interessa aos capitalistas: 500 milhões de toneladas de aço no mundo e 20
milhões de toneladas no Brasil. 90 milhões de veículos e a produção em 2009
caiu para 60 milhões. 2011 produziu 80 milhões de veículos. Sobra 10 milhões de
veículos, ou seja, 3 vezes o que se produz no Brasil por ano.

As crises servem para as empresas diminuir o valor de tudo, dos
salários, das máquinas, das matérias primas e das próprias firmas,
permitindo que as que estão melhor, comprem as que estão pior
(falindo) e tomando o mercado das outras.
CAPITALISMO CRESCE DESTRUINDO.

PATRÃO QUER REBAIXAR
SALÁRIO

Frase de Paul Krugman, economista americano sobre
a crise na Europa:
“Para restaurar o poder econômico da Europa é
preciso que os salários baixem 20% nos países menos
competitivos.”

QUAL O RESULTADO DA PELEJA?
Impossível saber de antemão.
Veja frase do Primeiro Ministro da Espanha,
Mariano Rajoy:
“A reforma trabalhista vai me custar uma greve
geral. Isso é duro, mas a parte mais difícil ainda
está por vir.”

A crise internacional
afetará o Brasil?

A DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA
BRASILERA EM 2011 E 2012
.

Em 2011 a economia brasileira embicou para baixo. De um crescimento
de 7,5% do PIB em 2010, caiu para 2,7% em 2011.
Pior que isso, a indústria de transformação saiu de um crescimento de
10,5% em 2010 e está estagnada.
A desaceleração mundial afetará diretamente a indústria brasileira.
A patronal vai aproveitar a desaceleração para tentar passar suas
antigas reivindicações: baixar o “custo Brasil”, rebaixando os salários e
flexibilizando as leis trabalhistas.
Enquanto isso, a patronal pressiona o governo para baixar impostos,
através de uma “Reforma Tributária” ou isenções fiscais.

Problemas estruturais da economia brasileira:

DÍVIDA PÚBLICA COME TODO
DINHEIRO DO BRASIL
No Brasil, é mais vantagem apostar na ciranda financeira da Dívida Pública do que na
produção de riquezas.
A Dívida Pública R$ 3,5 trilhões de reais. O pagamento dos juros 20% do PIB do Brasil, R$
700 bilhões.
Gastos com Serviço da Dívida Pública – em % do PIB
25,0%

% do PIB

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
% PIB

Brasil

Grécia

Itállia

Irlanda

Portugal

Espanha

20,0%

5,5%

4,5%

3,2%

3,0%

1,6%

Por isso, burguesia opta por especular com Dívida Pública ao invés de fazer investimentos produtivos na indústria de
transformação.

CRESCIMENTO NO PERÍODO DO
LULA SE DEU NO “FIADO”

Crescimento Governo Lula base no crédito: cada um dos 192 milhões de brasileiros deve R$
3.724,00.
Agora temos, segundo dados do IBGE do gráfico acima, cerca de 40 a 50 milhões de
brasileiros superendividados.
Por isso, está crescendo a inadimplência no país: índice foi de calote foi de 7,6%, ou seja, 1
de cada 10 devedores não está honrando sua dívida.

O PATRÃO É QUEM ESTÁ GERANDO
A DESACELERAÇÃO DO BRASIL

A CRISE E A DESACELERAÇÃO É
PROVOCADA PELOS PATRÕES
Estes números mostram uma desaceleração da economia brasileira foi
provocada pela diminuição dos investimentos produtivos no país e não pela
queda do consumo das massas, que é uma consequência da diminuição dos
investimentos patronais e portanto, do emprego e da renda que,
posteriormente, geraria o consumo.
Por esta razão, a linha do governo de acelerar a economia com o povo
comprando a crédito não vai funcionar.
Teria que obrigar os capitalistas a investir na produção e eles não vão fazer
porque sabem que a crise internacional vai atingir o Brasil no próximo período.
Esse é o problema da propriedade ser privada. Se o grosso da indústria fosse
estatal, o governo poderia aumentar o investimento estatal e gerar um
desenvolvimento sustentado.
Porém, o próprio governo baixou seus investimentos em 10,2% entre janeiro e
abril de 2012.

IMPORTAÇÃO DE INDUSTRIALIZADOS
PELAS MULTINACIONAIS ESTÁ
ACENTUANDO A DESACELERAÇÃO
Exportações e importações por setor industrial – ano 2011 – em US$ BI
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Total produtos manufaturados na indústria, o prejuízo com importações foi de US$ 92,4 bilhões de
dólares.
Multinacionais automobilístico responsáveis por mais de 20 bilhões de dólares em importações 2011.
Estas importações, se fossem fabricadas no Brasil, geraria 500 mil empregos mais na indústria. Seria 60
novas plantas iguais a da GM de São José instaladas no Brasil.

CONCLUSÃO
.

Trabalhadores podem arrancar conquistas já que patronal teve
superlucros nos últimos anos: tem gordura para queimar
Porém, patrões vão aproveitar desaceleração para fazer
“lipoaspiração” nas empresas às custas dos trabalhadores.
Guerra social dos patrões contra a classe trabalhadora mundial.
Trabalhadores brasileiros podem e devem dar uma resposta como na
Europa.
Já estamos tendo uma onda de greves no Brasil (construção pesada e
civil, transportes, rodoviários, professores, etc.)

.

CRISE DE 2009 NÃO AFETOU
OS BANCOS BRASILEIROS

As 500 maiores empresas já sentiram os efeitos da crise em 2008 (queda de 10% dos lucros) e em 2009
(outra queda de 10%). Em 2010 recuperou o lucro recorde de 2007 e voltou a cair em 2011 em 6%.
O G5 (BB, Itaú, Bradesco, CEF e Santander), porém, nem sentiu os efeitos da crise: média de
crescimento do lucro em 13% ao ano, entre 2007 e 2011.

CRESCIMENTO ESPETACULAR
DOS LUCROS EM 2010

Setor financeiro foi quem mais ganhou com a crise, porque remédio usado para minimizar crise no
Brasil foi o endividamento generalizado da população.
Nunca na história deste país, os bancos tiveram lucros tão grandes quanto em 2010. Seus lucros
cresceram 21,6% em 2010, três vezes mais que o crescimento do “Pibão” de 7,5%.
2011 manteve lucratividade alta, num ritmo mais baixo.

BANCOS BRASILEIROS SÃO OS
MAIS RENTÁVEIS DO MUNDO
Retorno sobre o Patrimônio Líquido no BB: para cada R$ 100,00 de capital
próprio do banco, retornaram de lucro R$ 21,00 em 2011. A CEF foi ainda
mais rentável ainda com retorno de R$ 26,80. O Itaú teve um retorno de R$
20,20, assim como o Bradesco que lucrou R$ 19,80 para cada R$ 100,00
investidos. O Santander tem as mais baixas taxas de rentabilidade, pois
retornaram R$ 5,50 para cada R$ 100,00 investidos.
Isto significa que, para os grandes bancos brasileiros, em 4 ou 5 anos
retorna todo o capital próprio investido pelos banqueiros.
As 500 maiores empresas instaladas no Brasil tiveram uma rentabilidade do
patrimônio em 2011 de 8,2%, segundo Revista Exame Maiores e Melhores
2012.

BANCOS BRASILEIROS SÃO OS
MAIS RENTÁVEIS DO MUNDO
Os bancos brasileiros não são os maiores do mundo,
porém, em lucratividade, estão nos primeiros postos.
Entre os 10 bancos mais rentáveis da América, o primeiro,
o segundo e o terceiro são bancos brasileiros.
O primeiro banco dos Estados Unidos a aparecer na lista
tem uma rentabilidade de 12,9%, a metade da brasileira.
O Citibank nem aparece na lista.
Esta alta lucratividade coloca os três maiores bancos
brasileiros (Itaú, BB e Bradesco) entre os grandes bancos
do mundo.

NÚMEROS DOS BANCOS EM
2011 E 2012 - RECEITAS

RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA EM 2010/2011

Crescimento em 2011:
Caixa: 34,3% , BB: 25,9%, Bradesco: 17,8%, Itaú: 15,0%, Santander: 4,7%,

RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA 1 TRI 2011/2012

Crescimento 1 trimestre de 2012:
Caixa: 30,4% , Bradesco: 25,7%, Itaú: 25,7%, BB: 23,6%, Santander: 18,0%

NÚMEROS DOS BANCOS EM
2011 E 2012 – LUCRO LÍQ.

LUCRO LÍQUIDO POR BANCO
2010/2011

Crescimento em 2011:
Caixa: 37,7% , Bradesco: 9,9%, Itaú: 9,5%, BB: 4,9%, Santander: -7,4%

LUCRO LÍQUIDO POR BANCO
1 TRI 2011/2012

Crescimento 1 trimestre de 2012:
Caixa: 43,3% , Bradesco: 3,2%, Itaú: -3,8%, BB: -11,6%, Santander: -14,2%

NÚMEROS DOS BANCOS EM
2011 E 2012 – GASTO PESSOAL

GASTO COM PESSOAL
POR BANCO 2010/2011

Crescimento em 2011:
Bradesco: 27,3%, Caixa: 16,9% , BB: 13,5%, Santander: 9,6%, Itaú: -0,4%

GASTO COM PESSOAL POR
BANCO - 1 TRI 2011/2012

Crescimento 1 trimestre de 2012:
Caixa: 8,9% , Bradesco: 20,1%, Itaú: 9,9%, BB: 19,3%, Santander: 7,5%

RENTABILIDADE DOS BANCOS EM
2011

O banco mais rentável , em 2011, foi a CEF cujo retorno foi de 26,8% do
capital investido ao ano. Em segundo lugar veio o Banco do Brasil com
21%, Itaú com 20%, Bradesco com 20% e por último o Santander com
5,5% de retorno.

RESUMO GERAL DOS DADOS
CONJUNTURAIS
Forte crescimento das vendas, diminuição dos lucros e crescimento da folha de pagamento, somado
com suave queda da rentabilidade.
Situação complicada, campanha salarial difícil.
Spread alto, somado à queda da demanda de crédito (-7,4%) no 1º. Semestre de 2012 e aumento da
inadimplência (aumento das provisões com perdas) vai diminuir superlucro dos bancos.
Linha dos bancos será redução dos custos para enfrentar desaceleração econômica.
Este quadro não se dá na CEF que está com todos os índices em azul de brigadeiro.
ATÉ ONDE A QUEDA DOS LUCROS NÃO É FICTICIA? DINHEIRO JOGADO COMO PROVISÃO PARA PERDAS?
Bancos públicos com provisão para perdas mais baixa da história (4,2%), enquanto bancos privados tem
7,3% de provisão. Se acelerar crise no Brasil e a inadimplência pode gerar crises nos bancos estatais.
Informações balanço Itaú 1 trimestre de 2012: “As despesas de provisões para créditos de liquidação duvidosa apresentaram crescimento de
10,6% na comparação com o 4ºT/11, atingindo R$ 6 bilhões.”

Pode levar quebra de bancos pequenos e médios, que serão engolidos pelos grandes.
Porém, o setor bancário e o G5 em particular, apresentam resultados muito mais elevados que os
demais setores da economia.

.

A QUEDA DOS JUROS E O
GOLPE NA POUPANÇA
Frase do DIEESE em estudo sobre os bancos de junho 2012:
“Caso essa redução ocorresse sem as alterações realizadas, tenderia a haver forte migração de grandes investidores para
a Caderneta de Poupança, dificultando a administração e rolagem da dívida pública.”

Mesmo modesta redução, levou bancos privados a chiar: baixar a taxa
ameaçaria a rolagem da dívida pública, ocorrendo fuga de grandes investidores
para poupança.
Para continuarem comprando os títulos, exigiam uma compensação: essa
compensação foi feita com a mudança da regras na poupança.
Com Selic em 8%, a partir de julho agora, a poupança vai render 5,6% no lugar
dos 6,17% anteriores.
Esta perda da poupança é um ganho para os bancos. Para cada 0,5 ponto
percentual de redução da sua remuneração, bancos ficam com cerca de R$ 2,1
bilhões ao ano.

QUEDA DOS JUROS ACOMPANHA A
DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA
A QUEDA DOS JUROS NO BRASIL E A “RETOMADA DO CRESCIMENTO”
Banco

Cheque Especial

Financiamento de Veículo

Empréstimo pessoal

30/3/2012

29/6/2012

30/3/2012

29/6/2012

30/3/2012

29/6/2012

Banco do Brasil

8,65

8,05

1,67

1,19

2,66

2,40

Caixa

7,99

4,26

1,83

1,55

2,32

1,96

Itaú

8,86

8,65

1,84

1,46

4,11

3,38

Bradesco

8,79

8,61

1,71

1,59

4,61

4,11

Santander

10,31

10,23

1,72

1,54

3,36

3,22

HSBC

10,12

10,22

1,63

1,56

4,34

4,20

Taxa de juros ao mês. Fonte: Banco Central semana de 25/6 a 29/06 de 2012. Elaboração ILAESE

A queda da taxa Selic não é suficiente para que os juros de fato caiam. Como se vê pela tabela acima, do
Banco Central, a redução dos juros é muito pequena.
Segundo a ANEFAC, a taxa média de juros praticada em junho de 2012 voltou a subir: para Pessoas
Físicas, em média, passou de 6,1% para 6,2%. Ou seja, praticamente, não se reduziram os juros.
No Banco do Brasil, o juro mais baixo é mais que o dobro da Selic.

QUEDA DA SELIC NÃO DIMINUI
JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA
Em abril 2012, apenas 27% do estoque da Dívida Interna estavam
indexados à Selic.
O custo médio da dívida interna em abril estava em 12% ao ano, muito
mais que a Taxa Selic (8,5%).
Com Taxa Selic em queda, Tesouro Nacional passa a emitir títulos da
dívida pré-fixados, com taxas de juros bem maiores que a Selic.
Com toda operação do governo, a taxa SELIC baixou para 8% ao ano esta
semana, estamos no nível de baixa igual ao da crise em 2009, que
chegou a 8,6% ao ano.
Revela uma adequação dos juros à desaceleração da economia brasileira
que está sofrendo os impactos da crise internacional.

SPREAD CONTINUA ALTO

Spread 2012
Geral

Pessoa

Pessoa

jurídica

física

Abr 2012

26,24

17,51

32,94

Mai 2012

24,64

16,77

30,57

Estes números mostram que as medidas do governo são cosméticas que não vai
gerar a “retomada do crescimento” e mudar o modelo rentista do capitalismo
brasileiro.

UM EXEMPLO ELUCIDATIVO
Para exemplificar, vamos mostrar um financiamento de imóvel da Caixa Econômica (uma
das que mais baixaram os juros) para ver que continua tudo como dantes no quartel de
Abrantes:
Financiamento de imóvel de R$ 250.000.,00 pela Caixa
Antes da redução dos juros
Depois da redução dos juros
prazo máximo
30 anos
35 anos
Custo efetivo total a.a.
9%
8,85%
Número de parcelas
360
420
Parcela Média (price)
R$ 1.948,71
R$ 1.869,01
Redução por parcela
R$ 79,69
Soma simples das parcelas
R$ 701.534,55
R$ 784.985,34

Quer dizer, com todo este alvoroço do governo, um vivente vai pagar 3
vezes o preço do imóvel em 35 anos. Dava para pagar 3 apartamentos
se o juro fosse igual nos Estados Unidos.

FRASE DO IPEA
Finalmente, salienta-se que a despeito do papel
relevante que os bancos públicos
têm desempenhado na economia brasileira, não
parecem capazes de responder sozinhos a uma
aceleração persistente da demanda por recursos.
Haverá sempre a necessidade de uma ação
compartilhada entre as instituições públicas e as
privadas, para sustentar um processo acelerado de
desenvolvimento econômico e social

.

SISTEMA FINANCEIRO DE
1995 A 2011:
O Brasil é dominado por um oligopólio de cinco bancos (Banco do
Brasil, Itaú, Bradesco, CEF e Santander) que foram favorecidos pela
hiperinflação na década de 80 e depois pelo juro mais alto do
mundo.
Dois movimentos permitiram grande salto nos últimos 16 anos.
1) Salto no crédito para a população, que saiu de 9% em 1995 para
50% do PIB em 2012. Crescimento dois mandatos do Lula se deveu a
salto no endividamento generalizado.
2) Crescimento da Dívida Pública Interna que pipocou nos dois
mandatos de Lula. Boa parte dos lucros dos banqueiros advém das
receitas com títulos da dívida do governo. Saiu de 7% do PIB em
1995, para 50% em 2012.

ATIVOS DOS BANCOS
ULTRAPASSAM PIB

Nos últimos 16 anos, os cinco maiores bancos cresceram em 310% nos ativos (todas as riquezas em
poder dos bancos, seus e de terceiros). Crescimento de 20% ao ano! 5 vezes mais que o crescimento do
Brasil e o dobro do crescimento da China!
Durante governo Lula, os ativos dos bancos ultrapassam o valor do PIB, quer dizer, as riquezas em poder
dos bancos hoje são superiores a tudo que os brasileiros produzem em 1 ano!

SALTO ESPETACULAR DOS
LUCROS DOS BANQUEIROS
Lucro Líquido 5 maiores e total SF – Era Lula – 2003/2010 – bilhões de reais –
preços de 2010

Em bilhões de dólares
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BB

3.810.528

4.479.565

5.739.107

7.866.990

6.219.023

9.991.013 10.892.980 11.758.094

Bradesco

3.695.512

4.777.088

7.620.063

6.521.912

9.939.543

8.681.451

8.617.495 10.044.135

Santander

1.982.075

2.434.363

2.319.962

1.559.344

2.269.837

1.779.722

1.998.341

3.931.978

CEF

2.585.832

2.101.307

2.860.762

3.102.047

3.087.421

4.388.117

3.209.684

3.764.411

50%

59%

56%

51%

39%

56%

63%

64%

G5 em % total

Os lucros destes 5 bancos cresceram 536% nos últimos 14 anos, uma média de 38% ao
ano!
Nos últimos 16 anos, os lucros do Itaú cresceram 980% (62% ao ano), do do BB cresceram
678% (média anual de 48%). Bradesco cresceram 461% (29% ao ano), a CEF cresceu o
lucro em 412% (26% ao ano). Santander cresceu 280% neste mesmo período (23% ao
ano).

FAMÍLIAS DE BANQUEIROS SÃO AS
MAIS RICAS DO PAÍS
Este afluxo de riqueza do país para os grandes bancos
tornou as famílias de banqueiros nas mais ricas do país.
Moreira Salles, Setúbal, Egydio de Souza Aranha, Aguiar,
Safra, etc. se contam entre os maiores bilionários do país.
Este modelo é um sucesso total: até o dia em que a crise
se abate sobre o país, os capitais estrangeiros fogem e a
legião de trabalhadores endividados não possa continuar
rolando esta dívida monumental.
Foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 e está se
preparando aqui no Brasil.

CRESCIMENTO DA CIRANDA
FINANCEIRA
Gastos com Serviço da Dívida Pública – em % do PIB
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No Brasil, é mais vantagem apostar na ciranda financeira da Dívida do que na produção de riquezas.
Toda a manobra da poupança foi feita para seguir o modelo rentista, onde o governo capta dinheiro
rolando sua Dívida Pública, que em 30 de junho de 2012 estava em R$ 3,5 trilhões de reais.
Somente pagando o serviço desta dívida, o Brasil gastou R$ 708 bilhões de reais em 2011.
Já pagou no primeiro semestre de 2012 R$ 383 bilhões de serviço da dívida. Paga R$ 2,1 bilhões por dia!

DÍVIDA ESPÚRIA, JÁ FOI PAGA
VÁRIAS VEZES
Comparativo entre o que já foi pago e o estoque da dívida
pública nos governos FHC, Lula e Dilma (em R$)
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Já pagamos mais de R$ 13 trilhões de reais desta dívida e cada vez ela aumenta mais.
Quem lucra com isso são os banqueiros, que detém a maior parte dos Títulos da Dívida. Em
2010, os banqueiros ganharam R$ 146 bilhões com agiotagem da Dívida Pública.
O que os banqueiros ganharam com a Dívida Pública é mais do que tudo que o Governo
Lula gastou com Saúde, Educação, Bolsa-Família e Reforma Agrária em 2010.

CRESCIMENTO DO GOVERNO
LULA FOI NO “FIADO”
Resultado: cada um dos 192 milhões de brasileiros deve R$ 3.724,00.
Os bancos arrastam 45% do dinheiro do Governo Federal e 41% da massa salarial
do país.
Agora temos, segundo dados do IBGE do gráfico acima, cerca de 40 a 50 milhões
de brasileiros superendividados.
Por isso, está crescendo a inadimplência no país.
A orientação do governo é: se endividem mais ainda para que o Brasil não entre
em crise!
Esta orientação não vai vingar, porque a origem desta inadimplência é a
desaceleração da economia, que é gerada pela diminuição dos investimentos na
produção por parte dos empresários.

QUEM GANHA NO MODELO
RENTISTA?

Os ganhos dos bancos com a dívida já alcançou uma cifra de R$ 2,3 trilhões de reais em 16 anos.
Assim, não é vantagem investir na produção de mercadorias, cujo retorno é menor e mais arriscado.

BANCOS BRASILEIROS
MIGRAM PARA ESPECULAÇÃO
Os grandes bancos, incluindo os bancos estatais, estão perdendo seu foco em
intermediação financeira, migrando para a especulação.
Modelo neoliberal gerou um círculo vicioso, liberam ganhos especulativos,
atrai capital internacional, valorizando o real, dificulta exportações e aumenta
as importações, gera déficit das contas externas.
Quando soará a hora da verdade para a economia brasileira?
Quando os Estados Unidos decidirem aumentar a taxa de juros, que hoje está
em 1% ao ano. Esta simples ação do governo dos EUA levará a um retorno do
capital especulativo mundial para o país.
Quando se dará isto? Impossível prever.
Quanto mais tempo permitirmos que especuladores parasitem nosso corpo
econômico, maior será a profundidade da crise e maiores as dificuldades para
sair dela.

BANCOS SUSTENTAM
CANDIDATOS E GOVERNOS
Nenhum governo está disposto a enfrentar essa ciranda financeira
nem o capital especulativo, porque é parte do sistema e se alimenta
política e financeiramente dela.
Três setores (financeiro, construção e primário exportador) garantem
a sustentação financeira e política dos governos, incluídos os
governos petistas.
Justamente, estes três setores são os que mais crescem e são parte
da inserção do Brasil no mundo como fornecedor de matérias-primas
e alimentos, junto com bancos e grandes construtoras.
Na última campanha, em 2010, o Bradesco “doou” R$ 18.890.000,00
para a campanha de Dilma e R$ 8.200.000,00 para o candidato Serra.
O Itaú “deu” outros R$ 8 milhões para os dois candidatos.

PRIVATIZAÇÃO E DESNACIONALIZAÇÃO
DOS BANCOS BRASILEIROS
Em 1994, o governo de FHC realizou uma reestruturação do Sistema Financeiro Brasileiro, com privatizações dos
bancos estatais.
A privatização foi marcada por maracutaias de todo tipo.
O governo arrecadou U$ 6,4 bilhões de dólares com a venda dos bancos estatais. Para comparação, somente em 2010,
o lucro líquido do Itaú foi U$ 7,6 bilhões de dólares.
A privatização teve uma faceta de desnacionalização do sistema financeiro nacional

Evolução do número de bancos por estrutura do capital 1988 - %

Estrangeiro
25%
Privado
Nacional
36%

Público
39%

Sistema Financeiro pela estrutura de capital – 2010 – em
%
Públicos
6%

Estrangeiros
38%
Privados
Nacionais
56%

DESNACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA
FINANCEIRO BRASILEIRO
No gráfico anterior estão assinalados somente os bancos estrangeiros que são controlados
por estrangeiros, portanto não mede a participação minoritária de estrangeiros nos bancos
locais.
Sistema Financeiro pela estrutura de capital – 2010 – em %
Inclui participação minoritária de estrangeiros no SFN
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O capital estrangeiro controla diretamente 62 bancos (comerciais e
múltiplos) aqui no Brasil e tem participação minoritária em mais 30
bancos nacionais.

PARTE DO ITAÚ, BRADESCO E BB
QUE PERTENCE A ESTRANGEIROS
BANCO DO BRASIL:
o BB foi privatizado (através de venda de ações) em 30% por determinação do
governo Lula em setembro de 2009. Alguns dos maiores donos de ações do BB são os
fundos de investimento americanos Blackrock e Emerging Markets.
ITAÚ UNIBANCO:
53% do total de ações do Itaú estão sendo negociadas nas bolsa, sendo que 60%
destas estão nas mãos de estrangeiros e 40% na mão de brasileiros (dados do
balanço do Itaú de 2011). No Itaú também o BlackRock é um dos maiores acionistas.
BRADESCO:
Com o Bradesco não é diferente: o capital internacional é dono de 22,9% das ações
ordinárias e 20,6% das ações preferências do banco em 2010. Alguns dos grandes
investidores no Bradesco: The Bank of Tokyo, Blackrock, Morgan Stanley, J. P. Morgan,
Vanguard Emerging Markets, Edmond de Rothschild Latin America, Fidelity
Investment Trust e Citibank.

.

A EXPLORAÇÃO DOS BANCÁRIOS
Número de Bancários diretos (sem terceirizados) – 1990/2010 – em
milhares
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Contradição: crescimento espetacular dos bancos X diminuição do número de bancários.
Em 1990 havia 826.244 bancários. Em 2010 restaram 486.196 trabalhadores diretos dos
bancos (605.580 trabalhadores, contando com os terceirizados que trabalham nas
agências). Uma queda de 41%.

CRESCE LUCRO, DIMINUI SALÁRIO

Entre 1997 e 2011, enquanto o lucro cresceu 598%, as Receitas cresceram 82% e o gasto com pessoal
caiu -17%.
Esta é a razão do salto espetacular dos bancos: exploração dos seus funcionários.
Observe também que o gasto com pessoal caiu de 19% das receitas dos bancos em 1996, para apenas
11% em 2011.

A EXPLORAÇÃO NO
BANCO DO BRASIL
Nos últimos 11 anos, a receita de intermediação financeira teve um
crescimento de 15% ao ano, o lucro líquido cresceu 47% ao ano,
enquanto o gasto com pessoal cresceu apenas 3% ao ano.
A compressão salarial no Banco do Brasil foi tanta que um funcionário
deixou de ganhar 21 salários mínimos (em 1995, contando encargos e
salários), para ganhar 7,5 salários em 2010.
O BB ganhou triplicado. Primeiro, contratando novos trabalhadores
com salários mais baixos. Segundo, aumentando o número de
correntistas atendidos por funcionário e, por fim, realizando receitas
e lucros muito acima da inflação, com menos trabalhadores.

A EXPLORAÇÃO NO
BANCO DO BRASIL

Enquanto o funcionário rendeu ao BB R$ 616 mil reais em 2011, custou apenas R$ 109 mil reais no
mesmo ano.
Para o ano de 2010, um bancário que trabalhou 6 horas pagou seu salário mensal em aproximadamente
18 horas ou 3 dias de trabalho, laborando, portanto, 17 dias de graça.

A EXPLORAÇÃO NO ITAÚ
Nos últimos 11 anos, a receita de intermediação
financeira do Itaú teve um crescimento de 39%
ao ano, o lucro líquido cresceu 15% ao ano,
enquanto o gasto com pessoal cresceu apenas
10% ao ano.
Em 1995, um (a) trabalhador (a) do Itaú
ganhava cerca de 11 salários mínimos, valor que
caiu para cerca de 6 salários mínimos em 2010.

A EXPLORAÇÃO NO ITAÚ

Funcionário rendeu R$ 889 mil reais para o Itaú em 2011 e custou apenas R$ 71 mil. Para o ano de 2010, no Itaú, um
bancário que trabalhou 6 horas, pagou seu salário mensal em aproximadamente 11 horas ou 2 dias de trabalho,
trabalhando portanto 18 dias de graça para o patrão.
Em contrapartida desta exploração brutal dos seus funcionários, o Itaú pagou R$ 115 milhões para cada diretor executivo.
Um funcionário levaria 1.475 anos para ganhar esta bolada.

A EXPLORAÇÃO NO BRADESCO
Nos últimos 11 anos, a receita de intermediação
financeira do Bradesco teve um crescimento de
13% ao ano, o lucro líquido cresceu 16% ao ano,
enquanto o gasto com pessoal cresceu apenas
7% ao ano.
Em 1995, um (a) trabalhador (a) do Bradesco
ganhava cerca de 11 salários mínimos, valor que
caiu para cerca de 7 salários mínimos em 2010.

A EXPLORAÇÃO NO BRADESCO

Funcionário rendeu R$ 902 mil reais para o Bradesco em 2011 e custou apenas R$ 97 mil. Para o ano de 2010, no Bradesco,
um bancário que trabalhou 6 horas, pagou seu salário mensal em aproximadamente 13 horas ou 2,3 dias de trabalho,
trabalhando portanto 18 dias de graça para o patrão.
Em contrapartida desta exploração brutal dos seus funcionários, o Bradesco pagou R$ 11,5 milhões para cada diretor
executivo. Um funcionário levaria 124 anos para ganhar esta bolada.

A EXPLORAÇÃO NA CAIXA
Nos últimos 11 anos, a receita de intermediação
financeira da Caixa teve um crescimento de 8%
ao ano, o lucro líquido cresceu 22% ao ano,
enquanto o gasto com pessoal cresceu apenas
8% ao ano.
Em 1995, um (a) trabalhador (a) da Caixa
ganhava cerca de 11,5 salários mínimos, valor
que caiu para cerca de 6,9 salários mínimos em
2010.

A EXPLORAÇÃO NA CAIXA

Funcionário rendeu R$ 479 mil reais para a Caixa em 2011 e custou R$ 105 mil. Para o ano
de 2010, na Caixa, um bancário que trabalhou 6 horas, pagou seu salário mensal em
aproximadamente 30 horas ou 5 dias de trabalho, trabalhando portanto 15 dias de graça
para o governo.

ALGUMAS PALAVRAS SOBRE OS
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS
Os “correspondentes bancários” já eram em 2010, 151.351. Portanto,
tínhamos um correspondente para cada quatro bancários.
É a flexibilização completa da categoria: o salário de um correspondente
bancário chega somente a 25% do salário do bancário.
O objetivo fundamental da disseminação dos correspondentes é a criação de
um sistema financeiro para “pobres”, os 39% da população que não tem
conta em banco.
Para os banqueiros, o sistema dos correspondentes é importante porque
incorpora uma massa de milhões de novos clientes, enquanto comprime o
salário bancário para baixo, tornando a profissão descartável.
A contrapartida é que o sistema atual será elitizado, para atender quem tem
dinheiro.

BANDEIRAS DE LUTA CENTRAIS
O movimento deve assumir uma campanha pela Estatização do Sistema Financeiro, pela
suspensão do pagamento da dívida interna e externa e pela formação de Um Banco Único
Estatal, sob controle dos Sindicatos e dos população trabalhadora.
Uma estatização sem indenização, que garanta a estabilidade no emprego para os
bancários, o fim da terceirização e dos correspondentes bancários, abertura de concurso
público para duplicar o número de bancários(as), a universalização dos serviços bancários,
sem cobrança de tarifas e um Plano de Cargos e Salários, que retome os níveis salariais da
década de 1980.
Só com a estatização do sistema financeiro seria possível acabar com este gigantesco
parasita que empobrece o país.
Só assim seria possível investir em projetos realmente necessários para o país.
Também se poderia emprestar dinheiro aos trabalhadores a mesma taxa de juros cobrado
pelo BNDES às grandes empresas, ou seja, 8% ao ano, e não 200% ao ano como no cheque
especial ou no cartão de crédito.

