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Medo da prisão

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

C entenas de funcioná-
rios, gerentes e ban-
queiros suíços vivem

uma situação inusitada: estão
presos no próprio paraíso fis-
cal e temem que até mesmo
uma viagem aos seus chalés
de inverno nos Alpes france-
ses signifique um risco de se-
rem detidos pela polícia. Para
visitarclientes, principalmen-
te na América Latina, bancos
de Genebra e Zurique enviam
funcionários brasileiros.

Na semana passada, um dos
banqueiros mais poderosos da
Suíça, Raould Weil, foi detido
ao fazer o check-in em um hotel
de Bolonha, na Itália, onde pas-
saria um fim de semana com a
esposa. Nos últimos dois anos,
outros tantos foram presos em
solo americano. No Brasil, pelo
menos outros três foram deti-
dos. Todos acusados do mesmo
crime: ajudar clientes a burlar o
Fisco de seus países de origem.

Nas discretas praças financei-
ras de Genebra ou Zurique, nin-
guém fala abertamente do as-
sunto. Mas basta levantar a

questão e fica claro que uma ver-
dadeira neurose tomou conta
dos banqueiros. No fim de se-
mana, o jornal Le Matin revelou
que pelo menos mil deles esta-
riam orientados pela direção
dos bancos a não sair da Suíça.

Nos EUA, procuradores já in-
diciaram vários banqueiros suí-
ços. Mas seus nomes não são re-
velados, justamente para permi-
tir que essas pessoas façam via-
gens a cidades americanas para
visitar seus clientes e, ao desem-
barcar, seriam detidos.

As leis na Suíça não permitem
a extradição por fraude fiscal.
Mas bastaria essa pessoa ir até a
França, Alemanha ou Itália em
poucos minutos de carro que es-
ses governos poderão ser acio-
nados pela Justiça americana.
O resultado disso é que muitos
com casas do outro lado da fron-
teira ou mesmo chalés de inver-
no estão hesitando em visitar

suas propriedades.
Bancos suíços já pagaram mi-

lhões em multas ao governo
americano depois de processos
por lavagem de dinheiro e frau-
de fiscal. Só o UBS, para conti-
nuar a atuar nos EUA, foi obriga-
do a pagar em 2009 uma multa
de US$ 780 milhões. Ainda as-
sim, a multa não encerrou o ca-
so para processos individuais, e
centenas de funcionários estão
na lista dos indiciados ou sus-
peitos por terem ajudado 17 mil
americanos a fraudar o Fisco.

Valentin Landmann, um dos
advogados contratados por ban-
cos para ajudar nesses casos
com a Justiça americana, já dis-
se ao grupo que não adianta pen-
sar que, com o tempo, os EUA
“esqueceriam” da história.
Uma das opções que esses fun-
cionários têm agora é procurar
a Justiça americana e tentar che-
gar a um acordo.

Mas, enquanto isso não ocor-
re,os bancos estão sendo obriga-
dos a manter seus negócios e vi-
sitar clientes fora da Suíça. A op-
ção encontrada pelos bancos é a
poupar os funcionários e geren-
tes suíços e mandar para a Amé-
rica Latina e mesmo para os
EUA agentes locais. “Cada vez
mais, quem viaja são os brasilei-

ros e funcionários de outras
nacionalidades”, admitiu ao
Estado um desses banquei-
ros, que pediu anonimato.

Nos últimos anos, bancos
suíços já vinham expandindo
seus serviços no Brasil, o que
em parte facilitou operações
na América do Sul, um dos
focos das instituições para
ganhar novos mercados. Ago-
ra, com as dificuldades envol-
vendo os suíços, a opção pe-
los novos funcionários ga-
nha força, até mesmo para
viagens a Miami e outras cida-
des americanas.

Os bancos também orien-
tam os funcionários a viajar
sem nenhum documento da
instituição, nem mesmo car-
tão de visitas e muito menos
a lista de clientes a serem visi-
tados. Uma vez no país, a lis-
ta chega por correio a um en-
dereço de terceiros.

GENEBRA

A Europa já superou o “momen-
to mais crítico” da crise e os
mais pessimistas estavam “pro-
fundamente equivocados” ao
prever o fim do euro. O desaba-
fo é do presidente da Comissão
Europeia, José Manuel Barro-
so. Em discurso ontem em Ge-
nebra, o português insiste que o
mundo “subestimou” a capaci-
dade da Europa em superar

seus problemas. Mas defendeu
as medidas de austeridade e ad-
mitiu que o problema do desem-
prego é estrutural e que levará
anos para ser superado.

“Ao contrário do que diziam
os profetas do pessimismo, o eu-
ro hoje é uma moeda forte e que
mostra uma vontade existen-
cial da UE”, disse. “Eu estive
nos últimos dois anos com che-
fes de estado que me falavam
abertamente do fim do euro e
de que a Grécia estaria fora da
UE”, declarou. “Eles estavam er-
rados. Essas pessoas subestima-
ram os fatores de integração
que estão na UE.”

Barroso, duramente critica-
do por anos por não conseguir
administrar a crise que se ins-
taurou no bloco desde 2008, ad-
mite que nem tudo está solucio-
nado. Mas ainda assim mudou
seu tom e hoje insiste em apon-
tar para o otimismo dos merca-
dos. “É verdade que a economia
ainda é muito frágil. Não vou di-
zer que a crise acabou”, decla-

rou. “Mas tendo em vista a crise
existencial pela qual passou, po-
demos dizer que o momento
mais crítico passou e há razões
objetivas para ter mais confian-
ça”, declarou.

Para Barroso, os sinais de fim
de crise não significam que as
reformas dentro da UE estejam
concluídas. Mas ele rejeita a acu-
sação de que a UE não foi efi-
ciente em lidar com a crise.
“Construímos um barco salva-
vidas em plena tormenta”, dis-
se./ J.C.

‘Construímos um barco
salva-vidas em plena tormenta’

DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Serviços. Qualidade será cada vez mais exigida, diz Barroso

CORREÇÃO

BANQUEIROS SUÍÇOS
EVITAM SAIR DO PAÍS
Brasileiros visitam os clientes latino-americanos

GENEBRA

Os protestos em países emer-
gentes como o Brasil por maio-
res direitos sociais vão “reequili-
brar” a competitividade entre
essas economias e a União Euro-
peia. Quem faz a avaliação é o
presidente da Comissão Euro-
peia, José Manuel Barroso, que
aponta que o movimento regis-
trado nas cidades brasileiras ou
turcas é resultado do surgimen-
to de uma classe média e que
isso vai gerar mais “tensão e es-
tresse político” nesses países.
Para ele, esse movimento deve
se ampliar nos próximos anos.

Nos últimos anos, empresas,
sindicatos e governos europeus
têm se queixado de que parte da
desindustrialização da Europa
e da perda de competitividade
vem do fato de que as novas po-
tências emergentes chegaram
aos mercados com custos de
produção bem abaixo do que se
tinha na UE. Parte disso ocorria
por causa da falta de direitos.

O resultado, segundo a Euro-
pa, era a concorrência suposta-
mente desleal, preços mais bai-
xos e a atração da produção de
multinacionais que fugiam dos
elevados custos dos trabalhado-
resnoVelho Continenteem bus-
ca de mão de obra mais barata.

Para Barroso, essa realidade
pode começar a mudar agora.
“A classe média vai aumentar
de importância cada vez mais e
elas vão exigir serviços públicos
de qualidade, novos níveis de
proteção do ambiente, novos ní-
veis de proteção aos consumi-

dores, mais direitos para os tra-
balhadores, e isso é algo muito
bom”, disse.

“A globalização permite que
milhões saiam da pobreza na

China e está permitindo que
mais pessoas tenham acesso a
bens que antes não tinham. Ago-
ra, isso vai necessariamente pro-
vocar alguma tensão”, disse.

Falando em uma universida-
de em Genebra, o português in-
dicou que esse movimento iria
“reequilibrar” de certa forma a
competitividade entre as econo-
mias. “As pessoas estão pedin-
do hospitais”, disse.

Momentos depois, ao termi-
nar o discurso e falar com a im-
prensa brasileira, Barroso mini-
mizou sua avaliação. “O que nos
interessa é ver melhores condi-

ções para as pessoas. É um pro-
gresso ter direito a greve, algo
que alguns países com grande
crescimento econômico não
tem”, disse, em uma referência
direta à China. “Isso não é sim-
pático apenas para a competiti-
vidade europeia, mas para esses
trabalhadores”, insistiu.

OpresidentedaComissãoain-
da alerta que esse movimento
promete trazermais tensão. “Sa-
bemos que essa classe nascente
é fator de estresse no movimen-
to politico.” Mas deixou claro
que as democracias terão mais
chances de dar uma resposta a
essa situação que ditaduras. “A
democracia é muito melhor que
qualquer outroregime para inte-
grar esses movimentos.”

Condenado. Barroso ainda
apontou que os últimos anos
mudaram o caminho do Brasil e
de outros emergentes. “Em ter-
mos do impacto mundial, temos
que saber questionar para que
sejam úteis para o mundo. Não é
um jogo de soma nula. O cresci-
mento da China é bom para a
Europa, pois permite exportar.”

Barroso voltou a confirmar
ontem que quer um acordo de
livre comércio entre o Merco-
sul e a UE. “Desejamos muito
esse acordo”, disse. Segundo
ele, foi justamente uma iniciati-
va do Brasil que permitirá agora
que haja uma nova troca de ofer-
tas entre as duas partes, na espe-
rança de se chegar a um entendi-
mento. Mas ele hesita em colo-
car um prazo. “Não sei quando
isso pode ocorrer”, disse. / J.C.

Protesto no Brasil ajuda
Europa, diz Barroso
Para presidente da Comissão Europeia, luta por direitos vai reequilibrar competição global

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓ-
LEO DE CAMPINAS - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. A
Diretoria desta entidade convoca todos seus representados, funcionários das Empresas Distribuido-
ras de Combustíveis e Lubrificantes e Funcionários da ExxonMóbil Química Ltda, sediadas no âmbito
da jurisdição territorial desta entidade, sindicalizada ou não, para comparecerem a Assembleia Geral
Extraordinária, que será realizada no dia 03 de novembro de 2013, às 09 horas, em primeira convo-
cação, na sede do Sindicato situado a Rua Treze de Maio, 339 - Santa Cecília - Paulínia/SP, na qual
será discutida e deliberada a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e aprovação da pauta de reivindi-
cações, objetivando a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho,
cuja vigência se escoa em 31 de dezembro de 2013; 2) Outorga de poderes a Diretoria do Sindicato
e/ou da Federação representativa, para encaminhamento, discussão e defesa das reivindicações,
objetivando a celebração de Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho e no caso de impossibilida-
de, para suscitar Dissídio Coletivo perante o TRT da 2ª ou 15ª Região; 3) Deliberação sobre a defla-
gração ou não de greve, de conformidade com a legislação em vigor, caso não sejam atendidas as
reivindicações e frustradas as negociações. Não havendo na hora supra indicada, número legal
de presentes para instalação dos trabalhos, a Assembleia será realizada às 10 horas, em se-
gunda convocação, com qualquer numero de trabalhadores presentes.

Paulínia(SP), 29 de outubro de 2013. João Luis Garcia Malachias - Presidente

● Fraudes nos EUA

Presidente da Comissão
Europeia defende
medidas de austeridade
e diz que desemprego
é estrutural

● Melhorias

US$ 780 mi
foi a multa paga pelo banco
suíço UBS nos Estados Unidos
em 2009, o que não encerrou os
processos individuais

17 mil
americanos teriam sido ajudados
por bancos suíços a fraudar o
Fisco dos Estados Unidos

“É um progresso ter
direito a greve, algo
que alguns países com
grande crescimento
econômico não tem.”
José Manuel Barroso
PRESIDENTE DA COMISSÃO

EUROPEIA

Porto Seguro S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 01665-9

CNPJ nº 02.149.205/0001-69 - NIRE 35.3.0015166.6 
Código ISIN nº BRPSSAACNOR7

Alameda Ribeiro da Silva, 275,1º andar - CEP 01217-010-São Paulo/SP
AVISO AOS ACIONISTAS

A PORTO SEGURO S.A. comunica aos senhores acionistas que, conforme deliberação em Reunião 
do Conselho de Administração realizada em 28 de outubro de 2013, foi aprovado, ad referendum da 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se até 30 de abril de 2014, o crédito dos juros 
sobre o capital próprio (“JCP”) relativos ao período de 1º de janeiro de 2013 a 30 de setembro de 
2013, a serem imputados aos dividendos do exercício de 2013, no valor de R$ 178.300.000,00, 
observado o que segue:
1. O valor dos JCP corresponde a R$ 0,55151204 para cada uma das 323.293.030 ações da 
Companhia, com retenção de imposto de renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), 
exceto para os acionistas que comprovarem a sua condição de isentos ou imunes, resultando em 
juros sobre o capital próprio líquidos no montante de R$ 0,46878524 por ação.
2. O crédito será efetuado contabilmente em 28 de outubro de 2013, com base na posição acionária 
desta data. Farão jus aos referidos juros sobre o capital próprio os acionistas registrados como tal 
nesta data, sendo que a partir de 29 de outubro de 2013, as ações serão negociadas ex-direito aos 
referidos JCP. 
3. Os JCP serão pagos após aprovação da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até 30 de 
abril de 2014.

São Paulo, 28 de outubro de 2013
Porto Seguro S.A.

Marcelo Barroso Picanço
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Diferentemente do publica-
no na reportagem “Despa-
chantes tiram vantagem das
dificuldades”, publicada na
pág. B8, da edição de domin-
go, Marcos Farneze é dire-
tor, e não presidente, do
Sindicato dos Despachantes
Aduaneiros de São Paulo.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 out. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




