Quadro 2
Propostas do BB
A) Na primeira parte, o Banco propõe repassar para a Cassi os R$ 5,830 bilhões que
estão provisionados no balanço do BB como compromisso com o pós-laboral, ou seja,
com os aposentados. Segundo o BB, este valor está construído sobre bases atuariais
que garantem que seja suficiente para honrar com a contribuição do Banco de 4,5% do
salário bruto dos funcionários ativos e aposentados de hoje. Este valor seria depositado
numa conta em nome da Cassi, num fundo da BBDTVM, com regulamento próprio
aprovado em conjunto com os associados, e somente poderia ser utilizado para arcar
com as contribuições hoje de responsabilidade do BB para os aposentados. Além disso,
o BB acrescentaria mais 0,99% a sua contribuição sobre os salários brutos mensais dos
ativos, que também seria direcionado ao mesmo fundo na BBDTVM que, segundo o BB,
seria suficiente para arcar com o valor equivalente a contribuição de 4,5% para os futuros
aposentados. Com estas medidas, o Banco deixaria de contribuir para os aposentados,
deixando de ser obrigado a fazer as provisões previstas pela CVM 695/2012.
B) O BB argumenta que, com os R$ 5,830 bilhões passando para o nome da Cassi, as
atuais reservas obrigatórias mantidas pela Caixa estariam liberadas. Desta forma, os
valores hoje existentes nestas reservas poderiam ser utilizados no custeio da entidade,
inclusive cobrindo os deficits existentes e possibilitando a implantação das ações
estruturantes propostas pelos dirigentes eleitos da Cassi que, com um investimento
estimado em R$ 150 milhões, preveem a diminuição das despesas da Cassi ao longo
dos próximos anos.
C) Em caso de deficits futuros, o BB propõe que os estes sejam rateados somente entre
os associados, a serem pagos no ano seguinte, em 12 parcelas mensais. O Banco
propõe que nos critérios de rateio sejam utilizados fatores como idade do associado,
grupo familiar (número de dependentes) e utilização do plano.

