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ENTREVISTA

Os caminhos do futuro 
Presidente Antonio Miguel Fernandes fala sobre sua 

trajetória à frente da APA e traça suas metas até 2022

Em julho passado, a Diretoria da APA 
completou o primeiro ano do segundo 
mandato. Que avaliação o senhor faz 
do trabalho desenvolvido?

Antonio Miguel – Tivemos um ano mui-
to alterado, com a pandemia, que afetou 
o mundo todo e, claro, o nosso trabalho 
também. Saímos do curso normal, consi-
derando que temos uma associação ma-
joritariamente formada por pessoas acima 

de 50 anos, e que grande parte dela tem 
o hábito de utilizar fisicamente as instala-
ções da nossa sede localizada no BNDES, 
inclusive alguns diretores, que diariamen-
te prestam atendimento na APA. 

Mas, sabemos que precisamos nos 
adaptar e, provavelmente dentro de uns 
seis meses  teremos outro quadro, já com 
esperança de liberação de vacinas e as 
pessoas possam retomar suas atividades,  

semelhante ao que era antes dessa pande-
mia. De qualquer maneira, as ações que 
foram tomadas nesse período são ações 
continuadas, que eu e a Diretoria enten-
demos que a APA se sustenta basicamen-
te pela sua estrutura, pelo seu corpo de 
empregados. Seja por razões diversas, a 
APA, ao longo do seu tempo, foi crescen-
do e o corpo de empregados foi se desen-
volvendo à medida dos recursos existen-
tes e à medida da filosofia desenvolvida 

foco.com
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pelas gestões anteriores. Cada um con-
tribuiu ao seu modo. Eu entendo, até 
pela formação de professor atuante, 
que as pessoas devem ter oportunidade 
de crescer na sua profissão e, conse-
quentemente, trazer benefícios para a 
instituição como um todo. Nossos em-
pregados têm curso superior, alguns 
com pós-graduação e outros realizan-
do cursos de língua estrangeira. Alguns 
podem perguntar qual a necessidade 
do empregado da APA dominar o in-
glês, mas nesse mundo globalizado em 
que vivemos, todos nós necessitamos 
dominar a língua universal. Além dis-
so, procuramos também melhorar os 
relacionamentos internos, dinamizan-
do os fluxos de trabalho.

Por esta razão, estamos implantan-
do um novo sistema de informatização 
dos processos operacionais da APA. O 
que pretendemos com isso é que as ati-
vidades internas da APA sejam feitas, 
basicamente, sem papel. É a chamada 
tecnologia paperless, que elimina o uso 
do papel e otimiza os processos Com 
isso, implantamos a comunicação in-
tranet, fazendo com que o Administra-
tivo tenha contato com o Financeiro, 
que tem contato com o Apoio Assis-
tencial, com a Secretaria, com o Jurí-
dico, enfim, interligando todas as áreas 
de atuação da APA. O novo cadastro 
digital dos associados, por exemplo, 
é apenas mais um dos itens que com-
põem esse novo sistema. 

Nesse período, a APA foi surpreendida 
com alguma notícia?

AM – Em função da pandemia o Banco 
resolveu rever os contratos de locação 
existentes com as Associações. No nos-
so caso, temos um acordo de comodato 
com a FAPES, sem custos para a APA. 
Mas existe uma nova filosofia entre a 

APA e a FAPES e nós passaremos a ter 
um custo operacional doravante, ainda 
não se sabe quando. A boa notícia é 
que, após negociação com o superin-
tendente da FAPES, Dr. Ruy Gomes, 
a APA permanecerá no mesmo espaço 
físico (há uma intenção do Banco de 
mexer nos espaços físicos das outras 
Associações). Permaneceremos bem 
instalados e, se for o caso, mexendo 
no layout, buscando otimizar o espaço 
que temos hoje. 

Quais as metas da Diretoria para os 
próximos dois anos?

AM – Pretendemos nos próximos dois 
anos concretizar a aquisição de outra 
unidade administrativa que possa com-
portar a extensão das nossas atividades. 
Atualmente, a APA dispõe de duas salas 
no Edifício Santos Vahlis, na Rua Sena-
dor Dantas. Elas têm em torno de 40m2. 
Para o que estamos projetando, é um es-
paço reduzido. 

Além disso, apesar da relação de con-
fiança entre a APA, a Fundação e a ad-
ministração do Banco, é importante que 
tenhamos um espaço de backup. No mo-
mento, tivemos de suspender, tempora-
riamente, essa intenção porque o imóvel 
que estávamos em mente, nos atenderia, 
mas tinha algumas restrições, como a li-
mitação de horários para as atividades e 
o condomínio tinha um custo elevado. 
Esse imóvel já é pagina virada. 

Por outro lado, em decorrência da 
situação econômica que estamos vi-
vendo, a oferta de imóveis no centro 
da cidade cresceu sobremaneira. Quan-
do voltarmos à normalidade, pretende-
mos planejar, com calma, a aquisição 
de uma sede que possibilite a realiza-
ção de várias atividades para os nossos 
associados. 

Ao longo das últimas décadas, a APA 
vem ocupando um lugar de destaque 
no seio benedense. O senhor concor-
da com essa afirmação?

AM – A APA vem realizando um tra-
balho ao longo de mais de três décadas. 
Não podemos traçar comparações por-
que são épocas de realidades e recursos 
diferentes. Temos sempre que louvar os 
trabalhos desenvolvidos por todos os 
colegas que estiveram à frente da enti-
dade, por todos os que passaram, que 
tiveram a ideia de criar uma instituição 
que fosse uma extensão do BNDES 
para quem “pendurou as chuteiras”, 
mas continua querendo jogar bola do 
ponto de vista de lazer e de atividades 
que tenha interesse. 

Portanto, a APA é um porto seguro 
para uma quantidade muito grande de 
associados, que veem na APA uma con-
tinuidade da ligação com a instituição 
BNDES e com os colegas com os quais 
trabalhou. Eu tenho depoimentos de 
associados que, por incrível que pareça, 
ficam ansiosos aguardando os eventos 
que a APA promove, pois segundo eles 
mesmos afirmam, é o momento de rever 
amigos, colegas de trabalho, de matar 
a saudade, de estar num ambiente com 
total segurança, de vivenciar um espaço 
que é todo feito para eles, com muito ca-
rinho, pela nossa diretora Sociocultural, 
Madeilene Perez, que tem todo zelo e de-
dicação especial em cada evento. Temos 
o cuidado de propiciar toda a infraestru-
tura para que o associado possa se diver-
tir com segurança, oferecendo transpor-
te saindo de pontos principais do Rio e 
de Niterói para o local da festa e, ao final 
do evento, transporte de retorno. 

Ao longo da história da entidade, 
nomes importantes como do colega 
Geraldo Borges, que além de ter sido 
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presidente, também ocupou outros car-
gos e até hoje, mesmo sem ocupar car-
go na diretoria, continua contribuindo 
ativamente em defesa dos direitos dos 
associados. Tivemos a entrada do Luiz 
Xavier Borges, fazendo a transição para 
uma geração mais nova. Em seguida, 
eu o sucedi. O meu estilo, é completa-
mente diferente dos outros. Mesmo não 
tendo problema em falar em público, 
em me comunicar, sou mais reservado. 
Eu prefiro entrar nos momentos que 
considero a minha presença inevitáveis. 
O trabalho que desenvolvemos é um 
trabalho de voluntariado, um projeto 
que a gente acredita que seja importante 
para toda a comunidade benedense. 

Qualquer liderança que você assuma, 
é óbvio que deve estar preparado para as 
críticas eventuais. Infelizmente, algumas 
pessoas criticam por criticar, já outras 
elogiam até mesmo quando não há moti-
vo para tal. Mas acredito que, na média, 
o associado da APA sabe que a entida-
de tem uma direção preocupada com os 
aposentados, porque nós também somos 
aposentados e o nosso foco principal é a 
FAPES, já que o nosso relacionamento 
é com a Fundação e não mais com o 
BNDES. Às vezes as pessoas reivindi-
cam direitos que não têm. 

Mas esse processo todo, dentro dessa 
questão de relacionamento com o asso-
ciado, foi conquistado pelo diálogo. Por 
exemplo, nós não temos força sindical. 
A nossa participação no dissídio coleti-
vo é acompanhar e proteger os nossos 
benefícios. Nós somos parte da FAPES 
e a FAPES é parte nossa, pois somos 
acionistas, já que metade do patrimô-
nio da Fundação foi construída pela 
contribuição de cada um de nós. O que 
acontece é que o diálogo é fundamental. 
Tivemos no início do primeiro mandato 
alguns momentos de tensão. Por conta 

da mudança de gestão da FAPES e da 
filosofia de atuação, uma série de coisas 
foram feitas e nós discordamos. Alguns 
companheiros nossos foram injustamen-
te atacados, como o nosso ex-presidente 
Luiz Xavier Borges. No momento exato 
entramos em cena, trabalhamos nos bas-
tidores, demos entrevista para o jornal 
Valor, esclarecemos aquilo que nós não 
concordávamos, sempre pelo diálogo. 
Quando não conseguimos resolver atra-
vés do diálogo administrativo só nos res-
ta o âmbito judicial. Mas isso em última 
instância. 

O nosso processo de diálogo com 
a FAPES tem sido exitoso. As pessoas 
que passaram por lá – a partir da gestão 
da Solange Vieira, como o Bruno, André 
Carvalhal e, agora, o Ruy Gomes – to-
dos nos atenderam, dialogaram conosco. 
Existe uma questão que afeta bastante os 
aposentados que é o plano de saúde – o 
PAS. Algumas operações e atendimentos 
e foram alterados para atender a ANS. 
Quando a situação piora muito rapida-
mente, colocamos a nossa assistente 
social Norma Elisa em contato com a 
assistente social da FAPES, no sentido 
de amenizar o problema e dar resposta 
ao associado. 

Portanto, é essa a nossa preocupação: 
buscar soluções. Mas existem situações 
que a APA não tem poder para resolver, 
como prorrogar por mais dois meses a 
suspensão do pagamento de emprésti-
mos. Também não temos poder em mu-
dar algumas determinações que vêm da 
ANS e a FAPES é obrigada a seguir.

Qual a relação atual da APA com 
os demais integrantes do Sistema 
BNDES?

AM – O nosso canal, hoje, com a direção 
do BNDES, eu diria que está muito li-

mitado pelo próprio estilo da presidência 
do Banco. Por outro lado, existe a área 
de Administração. Nós já conversamos 
naquilo que consideramos importante. 
A APA é parceira do Banco naquilo que 
ele for positivo para os aposentados. 
Naquilo que nós não concordamos, não 
iremos participar. Até porque a APA não 
tem viés ideológico. O nosso viés é o de 
cumprir os objetivos da APA.
 

Precisamos, para o próximo perí-
odo, solucionar alguns problemas que 
herdamos. São entendimentos que eram 
válidos na época e que, com o tempo, 
se tornaram inválidos, por decisões ju-
diciais. Temos sido surpreendidos várias 
vezes por penhoras on-line de ações ju-
dicias antigas, reivindicando direitos que, 
com o tempo, se tornaram anacrônicos e 
a Justiça tem decretado derrotas para os 
autores dessas ações. E aí, com o novo 
Código Civil, temos o instituto da su-
cumbência, que veio para tentar dis-
ciplinar a produção de ações judiciais. 
Para evitar perdas desnecessárias, a 
APA intensificou a conversa com o ju-
rídico da FAPES, no sentido de viabi-
lizar o pagamento pelos associados das 
sucumbências. Pretendemos, doravan-
te, ingressar o menos possível na esfera 
judicial. Somente o que for inevitável. 
Vivemos outra época, outra filosofia de 
gestão que está cada vez mais difícil ob-
ter vitórias sobre ações que não se têm 
muita fundamentação. Isso também foi 
algo que melhorou bastante em termos 
de relacionamento.

Como o senhor avalia a comunicação 
da entidade?

AM – A estruturação da comunicação é 
um processo constante. Precisamos me-
lhorar mais, modernizar mais,  revigorar 
o nosso portal, o WhatAapp e fortale-
cer todos os canais, já que uma parte do 
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nosso público é arredia à tecnologia, o 
que é compreensível. Não há problema 
nenhum nisso. Por essa razão, continu-
amos tendo o APALAVRA impresso, 
da mesma forma que essa revista para 
a qual estou dando entrevista, ela roda 
o Brasil inteiro, sem custo para APA. É 
uma forma de fazer com que a marca da 
entidade se expanda. Ela também tem 
no site a versão digitalizada, assim como 
todas as edições do APALAVRA, que o 
associado pode consultar quando quiser. 
É uma maneira de fazer com que a marca 
da APA se expanda. 

Temos em nosso quadro de associa-
dos um público-alvo qualificado e dife-
renciado. Um potencial de pessoas com 
formação de opinião na sociedade. Te-
mos pessoas que foram presidentes do 
BNDES, pessoas que ocuparam cargos 
públicos no Governo Federal, pessoas 
que hoje são expoentes na iniciativa pri-
vada e na história do banco. Ou seja, 
temos a questão econômica e a questão 
intangível, que é o capital intelectual, 
que faz parte dos associados da APA. 

Lembrando ainda que, infelizmente, 
temos um problema vegetativo, com a 
morte de colegas. É inevitável, mas te-
mos uma perda média de duas pessoas 
por mês. Precisamos repor esse qua-
dro. Ainda não conseguimos fazer com 
que o companheiro ou companheira se 
associe. Temos uma modalidade de 
sócio especial que permite que a pes-
soa quando perde seu ente querido 
continue na APA. 

Outro problema real é o apoio fi-
nanceiro disponibilizado pela Asso-
ciação, em que a pessoa pode pagar 
em até 18 meses. É descontado em fo-
lha de pagamento e o valor máximo é 
de R$ 15 mil. Temos casos de colegas 
associados que faleceram e a APA, la-

mentavelmente, terá que ingressar com 
ação de cobrança contra o espólio. Nós 
temos responsabilidade cível como di-
rigentes da APA e, como tal, não nos 
é facultado perdoar dívidas. Mas isso 
é mais um custo judicial. 

Tudo isso são desafios que encon-
tramos no dia a dia, para que a APA se 
mantenha firme e que ela possa cum-
prir os seus objetivos.   

Em que pé está o projeto de 
criar um plano de saúde para o 
companheiro(a)?

AM – O plano de saúde que temos 
direito é um plano do BNDES, admi-
nistrado pela FAPES. Somos despesa 
administrativa do BNDES, através 
de um fundo específico. Lá atrás, foi 
conquistado o direito de, quando o 
beneficiário vem a óbito, o compa-
nheiro(a) tem cobertura de 25 meses. 
Qualquer benefício além desse perí-
odo, depende da decisão do Banco, 
mas existem os órgãos de controles 
externos que fiscalizam todas as deci-
sões dos dirigentes.  

O que tem sido estudado é a via-
bilidade de se ter outro plano de saú-
de para atender aos viúvos e viúvas 
benedenses. Contudo, isso é muito 
difícil porque não há interesse dos pla-
nos privados. O alvo principal seriam 
os dependentes que ultrapassaram a 
idade da cobertura do plano de saúde 
administrado pela FAPES. O Borges, 
presidente da UNIDASPREV – que 
engloba as associações de aposentados 
de empresas estatais – está tentando 
desenvolver um projeto em conjunto 
sobre esse assunto e a APA já se pron-
tificou a ajudar no que for necessário. 
Talvez, em 2021, tenhamos novidades 
sobre o tema. 

O curso de formação de cuidadores 
de idosos é uma das grandes reali-
zações do seu mandato. O senhor 
concorda?

AM – Já conseguimos formar três tur-
mas e uma delas, inclusive, fez um aper-
feiçoamento para tratar de colegas com 
necessidades especiais. O sucesso dessa 
ideia que se materializou é muito em fun-
ção da equipe que coordena o projeto. 

Temos uma equipe de colegas vo-
luntários que atuam sob a coordenação 
do Hugo Santos, que foi presidente da 
CIPA-BNDES durante muitos anos. 
Uma pessoa muito dedicada. A equipe 
é formada por benedenses abnegados, 
mas não vou mencionar nomes para não 
cometer a injustiça de não citar todos. 
Um curso ministrados por professoras 
que já estão conosco desde o início do 
projeto e que envolve a parte teórica e 
prática, com estágio supervisionado em  
uma instituição de amparo a idosos.  

Também destaco nesse projeto, as 
parcerias que foram construídas, possi-
bilitando aos alunos  palestras sobre di-
reitos dos idosos e a atuação muito forte 
da nossa assistente social, Norma Elisa. 
O sucesso se dá pela dedicação dessas 
pessoas. Eu só tive a ideia e disponibilizei 
os recursos. Esse curso forma cuidadores 
que estão aptos a trabalhar nas casas dos 
associados. São profissionais qualificados, 
éticos e de confiança. O nicho de merca-
do de trabalho para esses profissionais é 
cada vez maior.  

Como o senhor quer que a sua admi-
nistração seja reconhecida, quando o 
seu mandato acabar? 

AM – Que seja reconhecida como uma 
administração honesta, preocupada e 
comprometida com os destinos da APA. 
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Que dentro do que foi possível procurou 
se dedicar ao máximo, que trouxe retor-
no, contribuiu, entregando aquilo que 
era esperado e até o que não se espera-
va. Espero que as pessoas entendam que 
as nossas ações estão refletidas no dia a 
dia da entidade, porque quando não es-
tivermos mais nesse plano, o que restará 
são retratos na parede. Não sou de ficar 
rindo o tempo todo nem de dar tapinhas 
nas costas, mas tenho consciência de 
que sou uma pessoa justa. Procuro dar 
espaço para os demais diretores. Nos 
nossos meios de comunicação, falo nos 
momentos decisivos. Eu delego pode-
res, mas a decisão é sempre a minha.

 
A APA completou 33 anos de exis-
tência. Ao longo desse período foram 
muitas as lutas e conquistas, graças a 
dedicação de muitos benedenses que 
o antecederam. Mas a história não 
pode parar. Ela continua e os novos 
desafios estão sempre por vir. Diante 
do cenário atual o que o senhor proje-
ta para o futuro? 

AM – Certamente, quando retomarmos 
as atividades presenciais na APA, tere-
mos mais ações à distância. Buscaremos 
alternativas para incentivar o setor cul-
tural, já que irão surgir muitas oportuni-
dades de shows, eventos, saraus, expo-
sições a baixo custo.  Vamos conversar 
com a Suely, com o Márcio Verde e com 
a Madeilene,  no sentido de dar uma re-
vitalizada nesse segmento, até mesmo 
para ajudar essa categoria do Rio, que 
está tão debilitada.

Eu vejo que precisamos renovar 
diariamente as nossas esperanças. Não 
se pode ter um otimismo ingênuo, mas 
também não adianta ser pessimista. 
Aumentar a nossa solidariedade, am-
pliar nossa parte assistencial com ações 
programadas, contando com a colabo-

ração das pessoas, não apenas com a do-
ação de alimentos e vestuários, mas com 
ações educativas. Ações que precisare-
mos fazer no sentido de nos reinventar.  

A APA tem uma relação afetiva 
com o banco e com a memória de to-
dos nós. Muitas vezes, esse trabalho 
de formiguinha, que é realizado por 
cada um de nós, não tem o reflexo 
necessário de uma parte dos nossos 
associados. Quanto mais se precisa da 
APA, seja assistencial ou socialmente, 
mais o associado consegue ver a atu-
ação de cada um dos diretores. Quan-
do não utiliza nenhum desses serviços, 
enxerga mais defeitos que qualidades. 
Por exemplo: um trabalho muito im-
portante que é realizado diariamente, 
em tempos normais, é o desenvolvido 
pelo Nilson Batista, um dos fundado-
res da entidade, ex-presidente e atual 
diretor Administrativo. E tem 86 anos! 
Lúcido e colaborativo. Temos o Alui-
sio Marques, diretor Jurídico adjunto, 
nessa mesma faixa etária, com uma 
cabeça maravilhosa e uma vitalidade 
exemplar. O fato de ser idoso não sig-
nifica ser inútil. Muito pelo contrário. 
São pessoas que agregam valor à APA. 
Mas só quem acompanha o dia a dia da 
entidade é que sabe disso. 

Tem pessoas que mesmo não fa-
zendo parte da Diretoria ou dos Con-
selhos colaboram de várias formas, 
como são os casos do Aluísio Cardoso 
e do Café, que ajudam os associados na 
hora de declarar o Imposto de Renda. 
As pessoas fazem fila lá na APA para 
ser atendidas por eles. São trabalhos 
voluntários. A APA é isso. 

Quando você vê colegas de diversas 
formações desenvolvendo alguma coisa 
– não para si, mas para todos –, significa 
que é o BNDES em andamento. Pode 

não ser o BNDES dessa geração atual, 
que um dia quando se aposentar, 
certamente dará outra cara à APA. 
Faz parte das transformações que 
ocorrem em todos os setores. Tem 
pessoas que acham que somos mui-
to amadores. E eu respondo que so-
mos amadores, sim, pois fazemos por 
amor. Mas a pergunta é: o que até hoje 
foi perdido com esse “amadorismo”? Até 
hoje não perdemos nada. No momento 
exato nós brigamos, no momento exato 
nós agimos, sempre buscando a harmo-
nia interna e externa. 

Outra área em que atuamos é na 
de convênios. Recentemente, fize-
mos convênio com uma empresa que 
presta serviços funerários. Há anos 
essa empresa presta serviços para a 
FAPES. É um assunto doloroso, mas 
é importante que estejamos prepara-
dos, para não sermos apanhados de 
surpresa. O convênio atende aos as-
sociados e às pessoas indicadas pelos 
associados.

A Universidade Mackenzie tam-
bém é nossa parceira. Estamos pro-
curando ampliar o leque. Só não dá 
para fazer o que está além dos nossos 
limites. Mas é importante saber que 
esse é um trabalho diuturno, envolto 
no amor, na dedicação no respeito ao 
próximo. Quando temos consideração 
ao próximo, temos a nós mesmos. 

A APA é uma grande família, com 
as suas qualidades, os seus defeitos, mas 
cujo equilíbrio é positivo. E a nossa régua 
tem que ser ascendente, sempre buscando 
o crescimento, mas com qualidade e sus-
tentabilidade. A APA é um instrumento 
que se justifica pela sua própria existência, 
um instrumento que tem de ser bem afi-
nado, para tocar uma boa música e que ela 
seja agradável aos ouvidos de todos. 
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1) A APA tem acompanhado e participado atra-
vés de seus diretores, que também são dirigentes 
da AFBNDES;

2) Nas negociações com o BNDES, a liderança 
cabe à AFBNDES, que tem uma pauta mais ex-
tensa de pontos a tratar, e a APA se reserva outra 
postura naquelas com a FAPES;

3) Nem todos os ativos querem a APA na mesa 
de ACT, pela assimetria eventual de interesses;

4) Os pontos mais importantes para os aposenta-
dos, nesse contexto, são:
4.1 – a paridade de reajuste (pois a de proventos 
perdemos em uma negociação em que a AFBN-
DES privilegiou a PLR). Item que divide opiniões 
há 15 anos, pois muitos preferem adotar um índi-
ce externo, como o IPCA, como vários colegas de 
outros bancos estatais fizeram;
4.2 – O plano de saúde, que, para os ativos, é uma 
questão trabalhista e, para os aposentados, é um 
direto civil adquirido, embora em ambos a outra 
parte seja o BNDES;
4.3 – O plano BD de aposentadoria, que, além da 
mesma dicotomia contratual, tem como outra par-
te o nosso fundo de pensão, gerido pela FAPES; 

5) A postura de acompanhamento do ACT pela 
APA não deve ser confundida com passividade 
ou inércia. Em todas as negociações até hoje a 
APA apoiou as posições adotadas em assembleia 
de empregados do Sistema BNDES, inclusive 
fornecendo aposentados para os piquetes nas gre-
ves, evitando expor os colegas ativos;

6) Mantemos nosso canal com a FAPES e, se 
solicitados a tal, com o BNDES. Fora isso, não 
incentivamos rachaduras na negociação.

Nota da APA:  
ACT de 2020 
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DIRETORIAS

A APA 
em tempos de pandemia

Com o 
distanciamento 

social, Diretorias 
desenvolvem 
atividades via 

plataforma digital

Desde o dia 16 de março, 
quando devido à pandemia, 
o edifício-sede do BNDES 
paralisou as suas atividades, 

a APA substituiu o atendimento presen-
cial – que é feito regularmente em seu es-
paço no subsolo do Edserj – pelos meios 
virtuais. Cada Diretoria buscou fazer a 
sua parte com a continuidade dos traba-
lhos em home office. 

No início, foi difícil a adaptação ao que 
passou a ser chamado de “novo normal”, 
mas logo cada diretor foi se familiarizando 
com novos aplicativos de comunicação à 
distância e as atividades voltadas aos as-
sociados foram acontecendo via compu-
tadores ou smartphones. Assim, foram 
realizados workshops, cursos e programas 
como o Ampliando Horizontes.  Apenas 
os eventos sociais e culturais foram can-
celados, para preservar a saúde de todos. 
A seguir, faremos um relato das atividades 
desenvolvidas nesse período de pandemia. 

ADMINISTRATIVA
DIRETORIA

Em um ano atípico, a Diretoria Administrativa bus-
cou adequar suas atividades cotidianas ao atendimento 
remoto. A equipe de colaboradores passou a trabalhar 
em home office, mantendo o atendimento ao associa-
do via contato telefônico ou através das mídias sociais 
da entidade. As múltiplas atividades desenvolvidas nas 
salas localizadas no Edifício Santos Vahlis, na Rua Se-
nador Dantas, tiveram de ser suspensas, inviabilizando 
a realização dos cursos de cuidadores de idosos e de 
língua inglesa. Já os ensaios do Coro Oficina de Canto 
APA-FAPES/BNDES passaram a ocorrer em encon-
tro virtuais. As reuniões semanais de Diretoria também 
passaram a ser realizadas online, através da plataforma 
Zoom. “Continuamos desenvolvendo nossos trabalhos, 
sempre contando com a compreensão dos associados 
e confiantes que, juntos, iremos superar esse período 
de pandemia”, declara o diretor Administrativo, Nilson 
Batista.

ilustração

Nilson Batista dos Santos
Diretor Administrativo

Luiz Xavier Borges
Diretor-adjunto
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JURÍDICA
DIRETORIA

A Diretoria Jurídica não parou nesse período de pandemia, atuando em várias 
frentes: com a FAPES, vem desenvolvendo negociação referente à sucumbência. O 
diretor Jurídico, Hamilton de Mesquita Pinto, relata que enviou uma nota ao Jurí-
dico da FAPES declarando que a APA não é parte solidária,  mas que representa 
os associados. 

Em parceria com a UNIDASPREV, a Diretoria Jurídica acompanha o anda-
mento das discussões sobre a CGPAR. Luiz Borges, diretor Financeiro adjunto da 
APA e presidente da UNIDASPREV informa que outras estatais estão buscando 
subsídios nas ações do  Banco do Brasil e do BNDES para mover novas ações 
contra a CGPAR. “O prazo termina em janeiro de 2022 e, até lá, temos que ter um 
acordo com a FAPES ou, pelo menos, ter conseguido um “perdão para o que não 
conseguirmos resolver. Caso contrário, nessa data, todos os planos vão ter que se 
submeter à CGPAR”, alerta Borges.

APOIO ASSISTENCIAL
DIRETORIA DE

Hamilton de Mesquita Pinto
Diretor Jurídico

Aluisio Marques Mendes
Diretor-adjunto

Suely Canero
Diretora de Apoio Assistencial

Nelly Toffano
Diretora-adjunta

A Diretoria de Apoio Assistencial teve de adaptar-se rapidamente às mudanças provocadas 
pelo distanciamento social. Num primeiro momento, a diretora Suely Canero, a adjunta Nelly 
Toffano e a assistente social Norma Elisa organizaram-se para contatar associados, pelo telefone, 
para saber como estavam reagindo ao isolamento. Passado o impacto, a equipe percebeu que a 
comunicação com os aposentados era de muita importância e, assim, resolveu dar seguimento 
ao planejamento que havia sido desenvolvido para o vitorioso programa Ampliando Horizontes, 
que, em tempos normais, possibilita o reencontro dos colegas benedenses nas salas da APA da 
Rua Senador Dantas. Mas como fazer? “A solução viria através do ambiente virtual. Assim, foi 
introduzida na APA a plataforma Zoom, com boa adesão de público”, destaca Suely. Para as pa-
lestras foram convidados duas psicólogas, um fisioterapeuta, uma nutricionista e uma organizer. O 
sucesso do Ampliando Horizontes foi além das palestras que buscavam benefícios psicológicos. 
Houve aproximação entre associados, importante nesses tempos de isolamento social. Nesse 
período ainda, em parceria com a Diretoria Administrativa e com a Assessoria de Comunica-
ção, elaborou cursos sobre como explorar os recursos de aplicativos através do telefone celular. 
Primeiro foram os cursos WhatsApp e plataforma Zoom. Numa segunda etapa o curso de Ins-
tagram, visando estimular os aposentados a usarem o meio virtual. O curso foi ministrado pelo 
professor, especializado em terceira idade, Sergio Fux. “Importante ressaltar que nossa assistente 
social, Norma Elisa, continuou fazendo os atendimentos, através de seu telefone pessoal, assim 
como os demais funcionários da APA”, enfatiza a diretora.
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SOCIOCULTURAL
DIRETORIA Madeilene Perez

Diretora Sociocultural

Márcio Verde
Diretor-adjunto

FINANCEIRA
DIRETORIA

O trabalho remoto não diminuiu as responsabilidades da Diretoria Financeira, 
responsável por gerenciar os departamentos contábeis e de finanças da APA. O di-
retor Financeiro, João Aquino,  deu prosseguimento aos trabalhos de planejamento, 
organização e controle das atividades da tesouraria da entidade, além de gerenciar os 
processos de tecnologia da informação. A Diretoria Financeira acompanha de perto 
a implantação do novo sistema de informatização dos processos operacionais 
da APA., que conduzirá a entidade a um outro patamar, no que diz respeito à 
transparência e agilidade no fluxo de informações entre todos os segmento da 
APA, beneficiando diretamente os associados. O programa de apoio financei-
ro aos associados também não sofreu interrupção nesse período da pandemia. 

Nas páginas 14 a 19, a Diretoria Financeira publica o balanço correspon-
dente ao período de 2019, assim como o relatório de auditores independentes.

João Furtado de Aquino
Diretor Financeiro e 
Vice-Presidente da APA

Luiz Xavier Borges
Diretor-adjunto

A Diretoria Sociocultural foi a que mais sentiu o distanciamento social provocado 
pela COVID-19. Com a proibição da realização de eventos para evitar aglomerações, 
a tradicional festa de meio de ano, em que se comemoram os aniversariantes do pri-
meiro semestre e a fundação da APA não aconteceu. Também não vai ser possível 
a tradicional festa de fim de ano quando, além de homenagear os associados que 
comemoram aniversário no segundo semestre, também são renovados os votos de 
um novo ano melhor. A diretora Madeilene Perez também foi obrigada a cancelar 
a programação de passeios culturais, as viagens incríveis pelo Brasil e pelo mundo 
afora. O diretor-adjunto, Márcio Verde, foi mais um a adiar seus projetos. Ele já tinha 
elaborado a programação anual de exposições de fotografias e artes plásticas com os 
talentosos artistas benedenses. 

Mesmo mantendo o distanciamento social, continuamos juntos, na torcida para 
que esse período logo passe. Quando isso acontecer, a Diretoria Sociocultural voltará a 
promover memoráveis eventos, que propiciem agradáveis encontros, repleto de calor 
humano. Por enquanto, o nosso abraço é virtual, mas, logo voltaremos a nos reunir 
presencialmente.        
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COMUNICAÇÃO
ASSESSORIA DE

Antonio Cabral Correia
Assessor de Comunicação

Nesse período de pandemia, a APA se empenhou ainda mais para aperfeiçoar os 
canais de comunicação com seus associados. Para tornar mais ágil a divulgação de suas  
atividades e acompanhar a evolução digital, a Assessoria de Comunicação intensificou 
a utilização das redes sociais, aumentando o volume de postagens no WhattsApp, 
Instagram e Facebook, além do grupo de e-mails (APAGrupo), complementando com 
o canal da APA no Youtube com o site da entidade, onde é possível, por exemplo, 
acessar todas as edições digitais do APALAVRA e da Revista da APA. 

Outra novidade, que foi intensificada nos últimos seis meses, é a maior interação 
com os canais de comunicação da FAPES, possibilitando postagens diárias sobre as-
suntos que tenham interesse direto do associado. “Sabemos que ainda há muita coisa a 
ser implementada ou aperfeiçoada, pois a comunicação é dinâmica e exige atualização 
constante, mas acreditamos que estamos no caminho certo”,  afirma Antonio Cabral 
Correia, assessor de Comunicação da APA.  Recentemente, em parceria com as Dire-
torias Administrativa e de Apoio Assistencial, desenvolveu cursos virtuais objetivando  
ampliar os conhecimentos dos associados no uso de aplicativos como o WhattsApp, 
Instagram e plataforma Zoom. “À medida que os associados tenham amplo domínio 
dessas ferramentas, poderemos executar novos projetos, não apenas na área de comu-
nicação como também em todas as áreas de atuação da APA”, conclui Cabral.     

COLABORADORES
EQUIPE DE

Norma Elisa Ventura
Assistente Social

Marta Rocha
Advogada

Simone Covino
Secretária da Diretoria

Ricardo Pessanha
Logística, Eventos e TI

Lúcia Helena Cabral
Assistente Contábil e 
Financeira

Rosália Santos
Assistente Administrativo
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Diretoria Financeira apresenta 
         

Demonstrações Financeiras em 31.12.2019
                                       Valores expressos em Reais

APA-FAPES/BNDES
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           APA-FAPES/BNDES

Demonstrativo do Resultado em 31.12.2019
                                       Valores expressos em Reais
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O parecer completo da auditoria independente está disponível no site da APA.
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Se observarmos com cuidado, po-
demos detectar a aparição de uma 
nova faixa social que não existia 
antes: pessoas que hoje têm entre 

sessenta e oitenta anos.

A esse grupo pertence uma geração 
que expulsou da terminologia a palavra 
envelhecer, porque simplesmente não 
tem em seus planos atuais a possibili-
dade de fazê-lo.

80 anos, levou uma vida razoavelmen-
te satisfatória.

São homens e mulheres independen-
tes que trabalharam durante muito tempo 
e conseguiram mudar o significado som-
brio que tanta literatura latino-americana 
deu por décadas ao conceito de trabalho.

Longe dos tristes escritórios, muitos 
deles procuraram e encontraram, há mui-

Nova faixa social
Sandra Pujol

É uma verdadeira novidade demográ-
fica, semelhante ao surgimento  da ado-
lescência; na época, que também era uma 
nova faixa social, que surgiu em meados 
do século XX para dar identidade a uma 
massa de crianças desabrochando, em 
corpos adultos, que não sabiam, até en-
tão, para onde ir ou como se vestir.

Este novo grupo humano, que 
hoje tem cerca de sessenta, setenta ou 

Diferente de 30 anos atrás, pessoas que 
chegam à Terceira Idade estão cada vez mais 
ativas e inseridas no cenário produtivo

COTIDIANO

arquivo
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to tempo, a atividade que mais gostavam 
e na qual ganham a vida. Supostamente é 
por isso que eles se sentem plenos; alguns 
nem sonham em se aposentar.

Aqueles que já se aposentaram desfru-
tam plenamente de seus dias, sem medo 
do ócio ou solidão, crescem internamen-
te. Eles desfrutam do tempo livre,  por-
que depois de anos de trabalho, criação 
dos filhos, carências, esforços e eventos 
fortuitos, vale bem a pena contemplar o 
mar, a serra e o céu.

Mas algumas coisas já sabemos que, 
por exemplo, não são pessoas paradas no 
tempo; pessoas de cinquenta, sessenta ou 
setenta, homens e mulheres, operam o 
computador como se tivessem feito isso 
durante toda a vida. Eles escrevem e veem 
os filhos que estão longe e até esquecem 
o antigo telefone para entrar em contato 
com seus amigos para os quais escrevem 
e-mails ou mandam whatsapps.

Hoje, pessoas de 60, 70 ou 80 anos, 
como é seu costume, estão lançando 
uma idade que AINDA NÃO TEM 
NOME. Antes, os que tinham essa ida-
de, eram velhos e hoje não são mais... 
hoje estão fisica e intelectualmente ple-
nos, lembram-se da sua juventude , mas 
sem nostalgia, porque a juventude tam-
bém é cheia de quedas e nostalgias e eles 
bem sabem disso. Hoje, as pessoas de 
60, 70 e 80 anos celebram o Sol todas as 
manhãs e sorriem para si mesmas com 
muita frequência ... Elas fazem planos 
para suas próprias vidas, não com as vi-
das dos demais.

Talvez, por algum motivo secreto 
que apenas os do século XXI conheçam 
e saberão, a juventude é carregada inter-
namente. A diferença entre uma criança 
e um adulto é, simplesmente, o preço de 
seus brinquedos.

Desafiando o tempo 

Em 2012, a população com 60 anos 
ou mais no Brasil era de 25,4 milhões. No 
ano passado os integrantes da Terceira 
Idade já somavam mais de 30 milhões de 
pessoas, de acordo com Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). As 
estimativas do IBGE mostram ainda que 
aumentará não apenas o total de pessoas 
idosas, mas principalmente a participação 
delas no conjunto da população brasileira, 
passando de 8% em 2000 para quase 19% 
no ano de 2030. 

E os números revelam uma realidade 
cada vez mais corriqueira: quem passou 
dos 60 anos está mais ativo, inserido no 
mercado de trabalho, frequentando aca-
demias, cursos, universidades e contri-
buindo com sua experiência para aprimo-
rar as mais diversas áreas produtivas e do 
conhecimento. Mas por que tanta gente 
chega cada vez com mais lucidez e dis-
posição à Terceira Idade? Para o médico 
geriatra e diretor de Medicina Preventiva 
da MedSênior, Roni Chaim Mukamal, a 
explicação está no aumento da expectati-
va de vida da população que, com a tecno-
logia, novos medicamentos e tratamentos, 
chega à Terceira Idade com muita vitali-
dade. “Além dessa expectativa de longe-
vidade, os novos idosos estão se exerci-

tando mais e se alimentando melhor. Isso 
eleva a expectativa de vida que, aliada à 
experiência acumulada, torna a terceira 
idade o momento ideal para continuar 
em plena atividade social”, afirma. É exa-
tamente o que vem acontecendo com a 
professora, bailarina e doutoranda, Ida 
Raichtaler do Valle. Com mais de 70 anos, 
ela é formada em Serviço Social, tem mes-
trado em Ciências Sociais, é professora 
de Sociologia Política e atua como aluna 
do renomado produtor Ivaldo Bertazzo. 
“Ele trabalha a psicomotricidade huma-
na, com foco no aumento da capacidade 
de concentração, organização do sistema 
cognitivo e intelectual. Isso nos discipli-
na e torna o uso do corpo uma atividade 
continua”, explica.

Ainda de acordo com o médico Roni 
Chaim Mukamal, apesar de ser inevitável, 
o processo de envelhecimento pode ter um 
impacto menor na qualidade de vida do 
idoso com a adoção de práticas saudáveis. 
“Pessoas que se cuidam, usam protetor so-
lar, praticam exercícios físicos, mantêm uma 
dieta balanceada, têm mais chance de che-
gar à Terceira Idade com lucidez. O cére-
bro precisa de atividade, de exercícios, tanto 
quanto o corpo. Por isso é importante se 
manter em movimento”, alerta.
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Como está sendo a sua experiência na gestão da FAPES?

Ruy Gomes – Em função da pandemia, está sendo uma ex-
periência bem diferente. Voltei à FAPES em abril deste ano, já 
durante a quarentena, e, até o momento, não tive a oportunidade 
de estar pessoalmente com nossas equipes. Ainda bem que a 
evolução tecnológica na Fundação foi muito grande nos últimos 
anos. Isso permitiu que, mesmo fora da sede, mantivéssemos a 

gestão e nossos processos rodando normalmente. Então, ao me-
nos por enquanto, só conheci e conversei com cada colaborador 
da FAPES por meio da nossa ferramenta de vídeo conferência. 
Fui muito bem recebido, mas esse contato presencial, tão im-
portante, ainda não aconteceu. De qualquer forma, seja presen-
cial ou virtualmente, é sempre uma grande honra participar da 
gestão da nossa Fundação. Temos uma história de 46 anos de 
excelentes serviços prestados aos nossos participantes e benefi-

Gestão FAPES
O diretor superintendente da FAPES, economista Ruy Gomes, 

concede entrevista exclusiva para a revista da APA  

arquivo/fapes 

EXCLUSIVO

Nomeado para ocupar o cargo em março deste ano, Ruy Siqueira Gomes é formado 
em Economia pela UFRJ, com MBA em Marketing pela FGV, pós-graduação em 
Gestão de Projetos pela George Washington University e mestrado em Administração 
pela PUC-IAG. Ele atua no BNDES desde 2011 e foi diretor de Seguridade da FAPES 
de setembro de 2016 a dezembro de 2017. Nesta entrevista, o superintendente aborda 
diversos aspectos relacionados à Fundação.
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ciários. É uma imensa responsabilidade levar esse legado adiante, 
ainda mais em uma época tão desafiadora, com crise econômica 
e pandemia mundial. Mas sigo tranquilo por saber que conto 
com uma equipe mais do que preparada para superar esses e 
outros desafios. E se já não fosse o bastante, conto também com 
a parceria do Rodolfo Torres, Diretor de Seguridade, e do André 
Loureiro, Diretor de Investimentos, dois profissionais de pri-
meira linha. Estamos trabalhando de forma muito sintonizada e, 
juntos, pretendemos fazer com que a FAPES seja cada vez mais 
uma referência em previdência e autogestão de saúde.

Quais os projetos que a FAPES tem em andamento? 

RG – Quando cheguei, inúmeros projetos importantes já es-
tavam em andamento. Como já mencionei, a Fundação vem 
passando por uma transformação tecnológica acelerada e funda-
mental, trazendo não somente maior segurança e confiabilidade 
aos nossos dados, mas também comodidade e transparência para 
nosso público. Só para citar algumas iniciativas, estamos nos es-
truturando para o lançamento do FAPES Família, uma opção 
de plano de previdência que será oferecida aos familiares dos 
participantes do PBB. Na Diretoria de Investimentos, estamos 
buscando assegurar maior segurança para o nosso patrimônio 
por meio de uma nova metodologia de gestão de risco de cauda. 
Na saúde, a pandemia nos levou a acelerar a expansão do con-
ceito de medicina da família, com foco na prevenção, visando 
aumentar a qualidade de vida dos beneficiários e reduzir os 
custos do PAS. 

Nas minhas primeiras semanas na Fundação, fizemos reu-
niões com membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, com 
representantes das associações de ativos e assistidos, com a Área 
de Pessoas e Cultura do BNDES e com todas as equipes da 
FAPES. Meu objetivo era identificar as principais expectativas 
desses stakeholders e montar um plano de trabalho inicial que 
pudesse endereçar o que foi levantado junto a eles. Como resul-
tado, apresentamos uma proposta de 30 iniciativas, a maioria de-
las com entregas ainda em 2020. Alguns exemplos são o progra-
ma Live FAPES, que lançamos em junho e que vem ocorrendo 
em periodicidade mensal, e as alterações nos regulamentos dos 
empréstimos para que, finalmente, o FGTS dos participantes 
possa ser usado para quitação dos saldos devedores. Também 
estamos conduzindo um estudo profundo sobre o modelo de 
trabalho em home office, para que, de forma segura, possamos 
reduzir ainda mais nossas despesas administrativas. Os avanços 
nessas iniciativas estão sendo controlados por nós e reportados 

periodicamente ao Conselho Deliberativo. Por fim, agora em 
setembro estamos iniciando nosso planejamento estratégico 
para o quadriênio 2021-2025. A ideia é ter o direcionamento 
da FAPES muito claro para nossos colaboradores, patrocina-
dores, participantes e beneficiários. Como os negócios de pre-
vidência e saúde irão evoluir? Nesse contexto, como queremos 
posicionar nossa Fundação? E de que forma queremos fazer 
isso acontecer? Esse planejamento nos permitirá organizar as 
iniciativas em andamento e encadear os futuros projetos den-
tro de uma visão de longo prazo consistente e discutida de 
forma transparente com nossos stakeholders.  

Quais os riscos para o PBB de suspensão de acordos de 
confissão de dívida do Sistema BNDES que estão sendo 
questionados pelo TCU?

RG – Seguindo as melhores práticas contábeis, os valores de 
parcelas vencidas e vincendas referentes aos contratos de confis-
são de dívida já se encontram 100% provisionados para perdas 
em nosso balanço. Dessa forma, caso seja mantida a decisão 
cautelar do TCU que suspendeu o pagamento das parcelas de 
tais contratos, não haveria qualquer novo impacto. Por outro 
lado, se essa decisão for revertida, isso implicaria em reconhe-
cer um efeito positivo de R$ 1,1 bilhão no patrimônio do PBB 
(base julho/2020).  Considero de suma importância que nos-
sos participantes tenham maior conhecimento a respeito das 
questões jurídicas que possam trazer impactos relevantes ao 
patrimônio do nosso plano de previdência. Nos próximos me-
ses, inclusive, pretendemos realizar uma edição da Live FAPES 
exclusivamente sobre esse tema.  

Quais as medidas que vêm sendo adotadas para a sustenta-
bilidade do Plano Básico de Benefícios? 

RG – A principal medida é aquela que, a meu ver, realmente faz 
a diferença: manter as premissas do plano aderentes à realidade, 
respeitando as leis, nossos próprios normativos e as orientações 
dos órgãos reguladores. Para ilustrar melhor essa minha afirma-
ção, vamos usar como exemplo uma das principais premissas 
de qualquer plano de previdência: a tábua de mortalidade, uma 
tabela que busca refletir as probabilidades de vida e morte de 
uma determinada população em cada faixa etária. Por óbvio, não 
possuímos bola de cristal, então é impossível saber se o futu-
ro reserva avanços científicos que dobrem nossa expectativa de 
vida ou se, pelo contrário, sofreremos com novas pandemias e 
outros eventos que aumentem a mortalidade. Sendo assim, a tá-
bua de mortalidade adotada nos cálculos atuariais de qualquer 
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  plano deve sempre buscar refletir a realidade atual daquela po-
pulação. Ao longo do tempo, em periodicidade adequada, essa 
tabela precisa, claro, ser revisada, de forma que não perca sua 
conexão com a realidade. Se isso for feito, cada ajuste, positivo 
ou negativo, tende a ser pequeno, bem absorvido e a manter o 
plano de previdência com números atualizados. 

Entendo que, mantendo as premissas do PBB monitoradas e 
atualizadas, trabalho que vem sendo muito bem conduzido pela 
FAPES nos últimos anos, estamos dando o principal passo para 
garantir a sustentabilidade do plano. Os ajustes acontecem ao 
longo do tempo, preferencialmente de forma suave. No entanto, 
sempre que seu impacto no patrimônio demande reequilíbrio, 
também é importante não adiarmos as medidas necessárias para, 
mais uma vez, tornar o patrimônio do plano compatível com 
seus compromissos futuros.

A gestão do ALM (Asset Liability Management) é dinâmi-
ca no curto/médio prazo? Poderia descrever para esclare-
cer o assunto, que é complexo, porém vital para a sustenta-
bilidade do nosso PBB? 

RG – A revisão do ALM é feita anualmente, inclusive junto ao 
Conselho Deliberativo, visando definir a Carteira de Referência 
válida para o ano seguinte. Nesse processo são usadas premis-
sas de longo prazo de forma a definirmos o percentual de alo-
cação em cada uma das principais categorias de investimento, 
tais como renda variável (Ibovespa), renda fixa (IMA-B-5+) e 
investimentos no exterior (S&P em reais). Alocações de curto 
e médio prazos também podem ser realizadas pela equipe da 
Diretoria de Investimentos, sempre buscando aproveitar opor-
tunidades detectadas no mercado para obter uma rentabilidade 
adicional. O volume máximo dessas alocações, porém, obedece 
a um limite. Para acompanhar o “descolamento” em relação à 
Carteira de Referência, usamos um indicador chamado BVaR, 
que não pode apresentar um desvio maior que 6%. Para aqueles 
que desejem, existem informações mais detalhadas sobre o tema 
em nosso Portal, na área de Investimentos, ou especificamente 
no endereço https://www.fapes.com.br/investimentos/a-car-
teira-de-referencia-da-fapes. 

A FAPES vê a possibilidade de revisar, à luz das normas 
vigentes, a forma de rateio dos planos de equacionamento 
do déficit do Fundo de Previdência? 

RG – Nossa orientação será sempre pelo cumprimento das nor-
mas vigentes. Além de ser nosso dever, entendemos que essa 

postura traz os melhores retornos para a FAPES no longo pra-
zo, representando menor quantidade de contingências jurídicas 
e maior credibilidade para nossos números. Além disso, garante 
a manutenção de nosso principal ativo: a confiança de nossos 
participantes, beneficiários, patrocinadores e reguladores.  Nesse 
sentido, contamos com a orientação jurídica dos profissionais da 
FAPES e, quando necessário, buscamos complementarmente a 
opinião de consultores especializados e dos órgãos reguladores. 
Foi assim que a FAPES estipulou a forma de rateio dos planos 
de equacionamento ora vigentes. Vale ressaltar que esse mes-
mo formato de rateio vem sendo adotado em outros planos de 
previdência, tendo sido validado, sem ressalvas, pela PREVIC, 
autarquia que fiscaliza as entidades fechadas de previdência com-
plementar. Portanto, até o momento não vejo possibilidade de 
revisão desse tema em específico. 

Poderia comentar a respeito do processo de terceirização 
da gestão ativa dos investimentos (Renda Fixa e Variável) 
da FAPES?

RG – A decisão de terceirizar a gestão ativa dos investimen-
tos da FAPES foi tomada em 2017, confrontando o histó-
rico de rentabilidade de gestão interna com os registros de 
gestores de mercado para um mesmo período. Os núme-
ros foram apresentados para as instâncias competentes que, 
considerando custos e benefícios, tomaram a decisão que 
parecia garantir a melhor rentabilidade para os participantes.
 

A partir daí, a FAPES estruturou um processo bastante 
robusto de seleção e monitoramento de gestores externos, 
onde analisamos tanto dados quantitativos, quanto qualita-
tivos. O objetivo deste trabalho é selecionar gestores que 
possuam equipes experientes, bom histórico de rentabilida-
de e visão de longo prazo. Além disso, verificamos se pos-
suem um processo de investimento estruturado e replicável, 
bem como adequados controles de risco. Diariamente faze-
mos o monitoramento dos gestores selecionados. Além dis-
so, recebemos relatórios mensais e nos reunimos com cada 
um deles pelo menos trimestralmente. O desempenho de 
todos é avaliado e, se necessário, fazemos ajustes ou mesmo 
a troca do gestor.

Estão previstas apresentações abertas da FAPES, após o 
período da pandemia do COVID-19? 

RG – Antes de responder a essa pergunta, gostaria de agradecer 
aos nossos participantes e beneficiários por fazerem da inicia-
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tiva Live FAPES um grande sucesso. Nesses eventos virtuais, 
estamos conseguindo mobilizar um público bem maior que a 
média histórica registrada nos encontros mais tradicionais que 
a FAPES já conduziu. As edições já realizadas da Live Fapes 
foram marcadas pela interatividade, onde recebemos perguntas 
e sugestões que foram devidamente respondidas. Destaco que 
todas as edições da Live FAPES estão disponíveis na galeria de 
vídeo de nosso Portal para consulta por aqueles que não conse-
guiram participar ao vivo. 
 

Por essa experiência, entendo que os encontros virtuais de-
vem permanecer sendo nossa principal forma de contato com 
o público. Eles simplificam o acesso das pessoas, que não pre-
cisam mais se deslocar de suas casas, e ficam disponíveis online 
para quem desejar assistir em qualquer momento posterior. Isso, 
porém, não quer dizer que não faremos reuniões presenciais. 
Desde já coloco-nos à disposição para, a partir do fim da pan-
demia, voltar a organizar esse tipo de evento mais tradicional, 
sempre que solicitado por um grupo expressivo de participantes, 
pelas associações ou pelos patrocinadores. 

Há a possibilidade de se reduzir o prazo de divulgação do 
relatório mensal Raio-X, atualmente de 45 dias, quando an-
tes era de 15 dias? 

RG – O relatório Raio X dos Investimentos começa a ser elabo-
rado no início do mês seguinte ao seu período de referência. Em 
seguida, é apresentado para revisão do Conselho Deliberativo da 
Fundação, em reunião que costuma ocorrer na segunda quinzena 
desse mesmo mês. Assim, de forma geral, estamos publicando o 
relatório no Portal da FAPES em um prazo de aproximadamen-
te 30 dias. A nova tecnologia que implantamos recentemente 
no Portal nos permite maior agilidade nas publicações, de for-
ma que ficaremos atentos para buscar reduzir o período entre a 
aprovação do Conselho e a disponibilização do relatório. 

Quais as medidas em andamento para a sustentabilidade 
do Plano considerando que a taxa de desconto atuarial 
está em 5,25% e as taxas de juros reais de longo prazo 
estão em 3,8%? 

RG – Acho importante tranquilizar nossos participantes sobre 
isso. O Brasil vem observando um movimento contínuo de 
queda na sua taxa básica de juros, com aceleração nos últimos 
meses, que é extremamente positivo para o País. No longo 
prazo, torna mais desafiadora a missão de gestores de fundos 
de pensão, porém, não é necessariamente um cenário negati-

vo. Se as consequências da queda na taxa de juros são bené-
ficas para a economia brasileira, certamente existem oportu-
nidades que podem ser aproveitadas, seja por meio de novos 
investimentos ou mesmo pela valorização de segmentos que 
já compõem o patrimônio.
  

Na FAPES, temos uma posição bastante privilegiada. Parte 
significativa da nossa carteira de renda fixa foi contratada em 
taxas bem superiores às atualmente vigentes e, além disso, tem 
seus vencimentos no longo prazo. Registramos também impac-
tos positivos na nossa carteira de investimentos no exterior e na 
nossa carteira de renda variável, beneficiadas por fatores deriva-
dos da queda na taxa de juros básica. 

De qualquer forma, não estamos parados. Neste momento, 
estamos fazendo uma extensa discussão sobre nossa meta atua-
rial, envolvendo as equipes de investimento e atuária. A definição 
desse parâmetro não é dada simplesmente pelas taxas de juros de 
mercado. A meta deve expressar a rentabilidade necessária para 
arcar com nossos compromissos futuros, considerando os níveis 
de risco que estamos dispostos a correr e o volume de contribui-
ções esperado de participantes e patrocinadores. Nas próximas 
semanas, levaremos ao Conselho Deliberativo uma proposta de 
metodologia de revisão anual da meta atuarial que, esperamos, 
irá se tornar referência para o setor.

Como estão os estudos visando o lançamento de um Plano 
Família pela FAPES? 

RG – A FAPES já tem seu modelo de Plano Família elabo-
rado e aprovado na PREVIC, adotando a mesma lógica do 
Plano CD que hoje oferecemos aos funcionários que entram 
na Fundação, o FAPES Futuro. No momento, estamos fa-
zendo as configurações necessárias em nossa plataforma SAP 
para que, quando for lançado, o produto esteja totalmente 
automatizado. Queremos contar com as funcionalidades mais 
avançadas disponíveis no mercado, de forma que nosso Plano 
Família seja altamente competitivo. Tenho certeza que um 
produto desse nível, aliado à segurança da marca FAPES, será 
um sucesso. Tendo isso em mente, temos como meta o lança-
mento no primeiro semestre de 2021. 
 
É possível fazer um breve resumo sobre o desempenho da 
FAPES nos últimos cinco anos e nos primeiros meses de 
2020 ,em termos dos investimentos realizados (Patrimônio 
total; Patrimônio Previdencial e % Equilíbrio Técnico/
Passivo Atuarial/Rentabilidade)?
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Especificamente em 2020, em função da crise gerada pela 
pandemia, o principal fator que explica a diferença de rentabili-
dade entre cada plano de previdência é a proporção do segmen-
to de renda variável em sua carteira de investimentos. Ou seja, 
quanto maior a alocação em renda variável, menor o resultado, 
uma vez que o Ibovespa apresentou um retorno negativo de, 
aproximadamente, 18% no semestre em análise. 

Qual a mensagem que o senhor deixa para os beneficiários 
do PBB quanto à sua sustentabilidade? 

RG – A mensagem é de absoluta tranquilidade e confiança na 
solidez do nosso PBB. Mesmo nas piores crises financeiras, 
a Fundação nunca deixou de cumprir seus compromissos. 
Para continuar nesse caminho de sucesso, estamos traba-
lhando para que os parâmetros do plano sejam realistas e 

RG – De 2015 a 2019, a FAPES teve um desempenho muito 
bom, superando a meta atuarial em quase todos esses anos, com 
exceção de 2015. O grande destaque foi a nossa carteira de ren-
da variável, com retorno acumulado de 128%. Para fins de com-
paração, a carteira total da FAPES rendeu 100% nesse mesmo 
período, para o qual nossa meta atuarial demandava um retorno 
de 76%. Infelizmente em 2020 tivemos o advento da Covid-19, 
com impactos na saúde e na economia das pessoas. Até julho, 
a rentabilidade acumulada no ano para o PBB estava em -2,1%, 
enquanto a meta atuarial exigia um retorno de 3,5% para esse 
mesmo período. 

Vale destacar que nosso movimento recente para aumento da 
exposição a investimentos no exterior foi fundamental para que 
não tivéssemos um resultado pior. De janeiro até julho, esse seg-
mento sozinho nos deu um retorno de quase 31%. 

A todos que têm interesse na gestão do patrimônio de nos-
so plano de previdência, recomendo fortemente que assistam 
à segunda edição da Live FAPES, realizada no início de julho, 

quando, por mais de uma hora, tratamos especificamente sobre 
o tema. A íntegra do evento pode ser conferida na galeria de 
vídeos de nosso Portal. Lá vocês poderão ter acesso a muitos 
outros detalhes relevantes sobre a gestão dos investimentos do 
PBB, sobre a crise econômica de 2020 e sobre nosso resultado 
no primeiro semestre. 

Quanto ao benchmark, como está a FAPES em termos 
de rentabilidade em relação aos outros fundos de mesmo 
porte?  Quais os fatores que impactaram o resultado? 

RG – A tabela a seguir apresenta a rentabilidade acumulada no 
primeiro semestre de 2020 para os planos de previdência da 
FAPES, das entidades que compõem a Abrapp (Associação Bra-
sileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) e 
de outras entidades fechadas de previdência complementar que 
publicaram este resultado em seus sites. Lembro que o resulta-
do do PBB, nosso plano BD (Benefício Definido) na tabela, se 
refere a junho, mas que em julho esse resultado já melhorou, 
passando para -2.1%.

adequadamente atualizados. As contingências jurídicas não 
são exceção. Precisam ser geridas ativamente, buscando as 
melhores soluções possíveis, considerando prazo e impac-
tos financeiros. Com isso, saberemos com a precisão ade-
quada quais são nossos compromissos futuros e que recur-
sos teremos para arcar com eles. Daí em diante, é questão de 
rentabilizar nosso patrimônio da forma necessária, fazendo 
eventuais ajustes se preciso.

Este processo tem que envolver a todos: colaboradores da 
FAPES, conselheiros, participantes e patrocinadores, com trans-
parência nas informações. Foi assim durante a negociação do 
último equacionamento, quando, juntos, conseguimos encontrar 
uma solução viável. Por isso, minha mensagem é de otimismo e 
de confiança que nosso PBB continuará sendo um plano susten-
tável e extremamente importante para a vida dos participantes, 
hoje e no futuro.
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Instituto da Brasilidade 
e a reconstrução da identidade nacional

CIDADANIA

Políticos, artistas, acadêmicos e 
diplomatas, reunidos no Casa-
rão Ameno Resedá, no Catete, 
Rio de janeiro, debateram o país 

em 36 seminários que apontaram rumos 
para a nação que, em 2022, completará o 
bicentenário da Independência. Os deba-
tes ocorreram durante todo o ano de 2019 
e foram idealizados pelo Instituto da Bra-
silidade, que tem como presidente o enge-
nheiro, professor e consultor Darc Costa. 
Os seminários propiciaram discussões e 
reflexões sobre temas variados – da infra-
estrutura e energia, passando por música, 
cinema e arquitetura, à política externa – 
para achar respostas ao dilema da questão 
nacional.

 
O surgimento do IB

A ideia de criar o IB foi do saudoso 
economista e professor Carlos Lessa, com 
quem Darc Costa fundou o instituto e de 
quem foi vice-presidente na gestão do 
BNDES entre 2003 e 2004. “Há cerca de 
três anos, ao voltar a dar aula no nível su-
perior, constatei que o tema Brasil estava 
completamente afastado do sistema uni-
versitário. Por incrível que possa parecer, 
no meio acadêmico não havia discussões 
sobre o país. Essa constatação foi com-
partilhada por mim, pelo professor Carlos 
Lessa, pelo engenheiro Carlos Monte e por 
uma série de outras cabeças privilegiadas. 
Ao constatarmos isso, a primeira coisa que 
fizemos foi preparar um curso para os ga-
rotos que faziam doutorado e mestrado. 

A esse curso demos o nome de Intérpretes 
do Brasil”. Pegamos uma série de autores 
que falavam sobre o Brasil, desde os escri-
tos do padre Antonio Veira, passando por 
José Bonifácio, até Darcy Ribeiro. Viemos 
fazendo uma discussão de variados auto-
res, livro a livro”, relembra Darc. 

As reuniões se davam onde hoje é 
a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no 
Centro do Rio. O curso durou cerca de 
um ano e meio. Cada jovem ficou encar-

regado de apresentar ao grupo a análise 
de um dos livros. Logo em seguida, a 
discussão, para variar, corria fortíssima, 
o que é muito salutar, pois provoca a 
reflexão e proporciona a diversidade de 
ideias. Aqui não tem unanimidade nem 
bandeira partidária”, enfatiza o vice-pre-
sidente do IB, Carlos Monte.

No início de 2019, o IB já havia 
agregado às discussões uma equipe sê-
nior para abordar questões de natureza 

foco.com

Darc Costa, presidente do Instituto da Brasilidade: 
“Apenas quando o Brasil reconstruir o seu projeto de país, 

é que haverá solução para grandes problemas, como o 
crescimento e a redução da desigualdade social”
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Diretores do Instituto da Brasilidade ao lado de integrantes 
da “ala jovem”, composta por 15 mestrandos e doutorandos 

político-social, vislumbrando as come-
morações do bicentenário da indepen-
dência, em 2022. “Como o centenário 
foi um divisor de águas na construção 
do Brasil, imaginamos pegar o bicente-
nário como um instrumento para mo-
tivar a discussão sobre o Brasil. Desde 
o início esse era o nosso propósito. Os 
seminários apareceram como um ins-
trumento interessante para que pudés-
semos provocar essa discussão”, com-
plementa Darc. 

O dirigente do IB. destaca que o 
instituto tem a missão de debater em 
profundidade o Brasil, sua formação na-
cional, cultura, política, economia, de-
senvolvimento e inserção internacional. 
Estudioso de questões estratégicas, ele 
tem como principal preocupação a reto-
mada de um projeto nacional: “Apenas 
quando o Brasil reconstruir o seu pro-
jeto de país, é que haverá solução para 

O Instituto da Brasilidade é um lugar 
de discussões sobre os rumos do Brasil. 

Um espaço em que se debate conjuntura e 
estrutura de forma a compreendermos 

melhor o que é o Brasil, seu processo de 
desenvolvimento, formação cultural e inserção 

no mundo. Buscamos, a partir dos cursos  
Intérpretes do Brasil e Formação Política, 

além dos Seminários da Brasilidade, 
abordar e  analisar nossas origens, 

problemas e soluções

“

”
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porque existe uma troca efetiva entre to-
dos os que integram o IB, seja pelo diálo-
go, seja pela integração coletiva”, conclui.

 
Instituto da Brasilidade
Rua Cosme Velho, nº 647 - Laranjeiras
Rio de Janeiro-RJ.
Telefone (21) 3235-6802.

soberaniae  desenvolvimento da econo-
mia. “São temas muito pautados aqui no 
instituto. A troca de experiências é fun-
damental, pois nos faz aprofundar em 
variados temas de relevância social e nos 
instiga a querer estudar ainda mais. Esse 
contato é muito salutar. É um trabalho 
cooperativo, extremamente proveitoso, 

DIRETORIA EXECUTIVA:
Presidente: Darc Antonio da Luz Costa
Vice-Presidente: Carlos Saboia Monte

TESOURARIA E DIRETORIA 
DE FINANÇAS:

Felipe de Alvarenga Batista

DIRETORIA ACADÊMICA:
Raisa Barbosa Dias

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO:
João Miguel Villas Boas Barcellos
Jesus Chediak

DIRETORIA DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS:

Daniel Santos Kosinski

DIRETORIA DE CULTURA
:Lucas Cardoso Alvares

DIRETORIA DE 
PLANEJAMENTO:

Ticiana de Oliveira Alvares

grandes problemas, como o crescimen-
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No planejamento para 2020, antes 
do início do isolamento social provo-
cado pela pandemia da COVID 19, 
estava previsto a continuidade de es-
tudos dos textos dos autores com en-
contros na sede do IB, na Rua Cosme 
Velho, em Laranjeiras. Seriam discuti-
dos, semanalmente, temas específicos 
com a participação de um personagem 
a cada encontro, buscando debater te-
mas que propiciem a continuidade do 
repensar o Brasil. 

Em vez de seminários abertos, o 
IB programou encontros dirigidos, 
com exposições de ideias, seguidas de 
discussões. Em fevereiro, o IB ainda 
promoveu um encontro em que foi 
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para este ano a formação de quatro grupos 
de pesquisa, que abordariam temas espe-
cíficos: soberania nacional; politica de de-
senvolvimento; visões de guerra e história 
da inserção internacional do Brasil. Entre 
os novos projetos do IB estão cursos para 
a classe política. Um deles, em parceria 
com a Universidade Federal Fluminense 
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Amanda Orguim, mestranda na 
UFRJ,  integra a ala jovem do IB. Ela  
t em especial interesse em temas de in-
serção internacional do Brasil, além de 
questões ligadas à defesa, segurança, 
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Tributo ao professor 
Carlos Lessa

Darc Costa e Daniel Kosinski

Carlos Francisco Theodoro Ma-
chado Ribeiro de Lessa – para 
nós, o nosso querido e ines-
quecível Professor Carlos Les-

sa – foi muito mais do que um dos maio-
res economistas e acadêmicos brasileiros 
do seu tempo. Tal qual ele próprio, com 
a generosidade que sempre lhe foi mar-
cante, se referiu uma vez a Celso Furtado 
– outro insubstituível campeão da nossa 
nacionalidade – Lessa foi “um brasileiro 
com B maiúsculo”.

Nascido no Rio de Janeiro no dia 30 
de junho de 1936, Lessa se formou eco-
nomista pela então Universidade do Brasil 

em 1959. No ano seguinte, concluiu mes-
trado em Análise Econômica pelo Conse-
lho Nacional de Economia. 

Pouco depois, tornou-se professor 
do Instituto Rio Branco, ajudando a for-
mar os quadros da diplomacia brasileira. 
Era apenas um pouco mais velho que os 
seus alunos, mas já incutia neles os sen-
timentos que melhor caracterizam o seu 
pensamento e toda a sua trajetória de vida: 
a paixão pelo Brasil, pelo seu povo, pela 
sua cultura; a vontade irrefreável de pen-
sar, discutir e encontrar soluções para os 
problemas que desde então já afligiam a 
nacionalidade.

Em seguida ao golpe de 1964, num 
raro momento de desesperança quanto 
aos rumos do Brasil, refugiou-se no Chile, 
tornando-se professor da Cepal – a Co-
missão Econômica para a América Latina 
e o Caribe, da ONU – e da Universidade 
do Chile. Não demorou, contudo, a re-
tornar para a terra que amava e, a partir 
de 1968, colaborou para a fundação do 
Instituto de Economia da Unicamp. Lá, 
formou-se doutor em 1976 e foi professor 
entre 1979 e 1994, a considerando a sua 
“segunda casa”.

Segunda, é claro, porque a primeira, 
inconteste, era a UFRJ. Tornou-se seu 

arquivo
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professor em 1978 e, em 2002, durante 
uma das maiores crises da história da 
instituição, foi eleito seu reitor em rara 
eleição consagradora, recebendo ampla 
maioria dos votos dos seus colegas do-
centes, dos técnicos e alunos. Também 
lecionou na Universidade Federal Flumi-
nense, registrando assim as suas digitais 
na formação de três dos principais cen-
tros do pensamento social e político bra-
sileiro contemporâneo.

Na política e na administração pública, 
Lessa também deixou a sua marca indele-
velmente nacionalista. Nos anos 1980, foi 
assessor do então presidente do PMDB, 
Ulysses Guimarães, e dirigiu o Finsocial, 
a área social do BNDES, a mais impor-
tante instituição do tipo no hemisfério sul 
e, sem dúvidas, uma das mais importantes 
em todo o mundo.

Na década seguinte, mudando-se 
para o Cosme Velho, assumiu a lideran-
ça da associação de moradores do bairro, 
promovendo a urbanização das comuni-
dades do Cerro Corá e dos Guararapes. 
Com essa experiência, quando assumiu o 
Plano Estratégico da Cidade do Rio de 
Janeiro, lançou o programa Favela-Bair-
ro. Na mesma época, presidiu o Instituto 
Virtual de Economia do Rio de Janeiro, 
deixando muitas propostas para revitali-
zar a produção e as finanças do estado. 
Escreveu também o livro Rio de Todos 
os Brasis, no qual declarou o seu amor 
pela sua cidade natal.

Em 2003, no primeiro mandato do 
ex-presidente Lula, Lessa retornou ao 
BNDES – dessa vez, para presidi-lo. No 
comando da instituição, procurou im-
primir à sua atuação um caráter marca-
damente nacionalista e desenvolvimen-
tista, privilegiando o desenvolvimento 
das forças produtivas nacionais e do 
trabalho nacional.

Livrou a instituição do papel humi-
lhante de financiar privatizações que lhe 
havia sido conferido pelo desastroso 
governo Fernando Henrique Cardoso. 
Resolveu o caso AES em franca e cora-
josa oposição às pressões estadunidenses. 
Comprou ações da Vale do Rio Doce, 
mantendo o seu controle acionário majo-
ritariamente nacional. Em suma, devolveu 
o banco ao seu devido lugar: o de promo-
tor do desenvolvimento e da soberania 
nacional. De quebra, realizou operações 
que proporcionaram à instituição, nos 
anos subsequentes, os seus melhores re-
sultados contábeis até hoje.

Dessa forma, Lessa agiu 

em completa consonância 

com os ideais que 

ensejaram a criação da 

instituição. Todavia, para a 

sua surpresa e decepção, 

teve problemas.

Em necessário confronto 

com a “ala neoliberal” 

daquele governo, 

capitaneada pelos ministros 

Antonio Palocci e Luiz 

Fernando Furlan, e pelo 

presidente do Banco 

Central, Henrique Meirelles, 

Lessa foi “fritado” pela 

grande imprensa, 

que o “demitiu” 

dezenas de vezes.

Afinal, em novembro de 2004, aca-
bou de fato afastado do cargo. Um fato 
demonstrativo da opção feita por Lula 
naquela ocasião e dos interesses que aca-
baram prevalecendo no seu governo e nos 
que o sucederam, cujos resultados, hoje, 
são de amplo conhecimento público.

Apesar desse revés, e embora pro-
fundamente marcado pela injustiça 
que julgou ter sofrido, o Prof. Carlos 
Lessa jamais abriu mão das suas po-
sições ou se afastou dos seus ideais. 
Manteve, até o fim da sua vida, uma 
confiança inabalável no Brasil, uma 
admiração apaixonada pela cultura 
brasileira em todos os seus aspectos, 
uma crença irremovível num futuro 
próspero, justo e pacífico para esse 
país e para o povo brasileiro.

Foram esses valores que ensejaram 
a sua iniciativa, ainda na qualidade de 
presidente do BNDES, de organizar a 
elaboração da Enciclopédia da Brasili-
dade, uma verdadeira ode ao Brasil, a 
tudo o que nós, brasileiros, fazemos, e 
a tudo o que somos.

Nesse mesmo espírito, preocupou-
-se com as universidades brasileiras, 
que considerou sob crescente pressão 
e influência de temáticas, valores e 
preocupações estrangeiras, pouco co-
nectadas com os nossos problemas e 
valores, com as nossas particularida-
des históricas, políticas e sociais. As-
sim, idealizou a formação de um gru-
po de debates, seminários, exposições, 
enfim, tudo aquilo que agregasse bra-
sileiros preocupados com os rumos do 
país, para discutir e falar do Brasil e da 
brasilidade. Seu principal objetivo era 
formar jovens quadros universitários 
imbuídos desse espírito, devolvendo o 
Brasil e as suas questões para o centro 
das atividades na academia.
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Prontamente, Lessa recrutou e orga-
nizou um primeiro grupo de estudantes 
de pós-graduações da UFRJ para discutir 
os chamados “intérpretes do Brasil”, os 
textos fundadores da nossa “mitologia 
nacional”, como Casa Grande e Senzala, 
de Gilberto Freyre, Raízes do Brasil, de 
Sergio Buarque de Holanda, e Formação 
Econômica do Brasil, de Celso Furtado, 
apenas para citarmos três exemplos fun-
damentais.

Em meados de 2017, esse grupo co-
meçou a se reunir regularmente na antiga 
Escola de Cinema Darcy Ribeiro. No ano 
seguinte, já nomeado Instituto da Brasili-
dade e sediado num belíssimo casarão no 
Cosme Velho, passou a promover debates 
semanais nos quais Lessa, sempre que a 
sua já fragilizada saúde o permitia, compa-
recia para dissertar sobre os mais diversos 
temas brasileiros: história, sociedade, polí-
tica, cultura, economia, música, gastrono-
mia e até botânica. 

Enfim, sobre o Brasil em suas múlti-
plas dimensões, sobre o povo brasileiro, 
sobre a brasilidade que tanto o apaixo-

nava, sempre nos ilustrando com a pers-
pectiva holística, multidisciplinar, que 
caracterizava a sua forma de ver o mun-
do e expressava a sua imensa potência 
intelectual.

Dessa forma, no Instituto da Brasi-
lidade, hoje já consolidado, vivem e se 
perpetuam a paixão pelo Brasil, pelo seu 
povo e pela sua cultura, a preocupação 
perene com os seus destinos, que tão 
bem caracterizaram o pensamento e, 
principalmente, os sentimentos do Pro-
fessor Carlos Lessa. 

Lá, formam-se novos estudantes, pes-
quisadores, professores e servidores pú-
blicos imbuídos dos ideais e do espírito da 
brasilidade que o Professor Carlos Lessa 
quis devolver às universidades brasileiras, 
como tudo o mais nesse país, lamentavel-
mente sob ataques dos mais diversos tipos 
nos últimos anos.

Pensando nisso, o Instituto da Brasi-
lidade organizou 37 Seminários da Brasi-
lidade no ano passado, cujos vídeos estão 
disponíveis na nossa página no YouTube. 

O Instituto vem organizando, também, 
uma série de cursos e grupos de pesqui-
sa voltados para o público externo, cujo 
lançamento infelizmente foi adiado pela 
pandemia, que serão retomados assim 
que possível. E finalmente, o Instituto 
pretende construir uma série de eventos 
comemorativos do bicentenário da nossa 
Independência, em 2022.

Com essas palavras, deixamos regis-
trada a nossa homenagem ao nosso queri-
do e insubstituível Professor Carlos Lessa. 
Sem dúvidas, um “brasileiro com B mai-
úsculo” que, além de toda a sua mais do 
que conhecida trajetória como economis-
ta, como cidadão e como homem públi-
co brasileiro, seguramente entre os mais 
importantes do seu tempo, foi também o 
idealizador do nosso Instituto.

O Professor Carlos Lessa é e sempre 
será o patrono e o demiurgo – para usar 
uma palavra que ele tanto gostava -- do 
Instituto da Brasilidade.

Viva, Professor Carlos Lessa!
Viva o Brasil!
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Temas relevantes 

PREVIDÊNCIA 

para os beneficiários do PBB 

Antonio Miguel Fernandes, 
presidente de nossa APA, 
sugeriu a elaboração de um 
artigo com relato de minha 

experiência pessoal como integrante da 
estrutura formal de gestão da Funda-
ção de Assistência e Previdência Social 
do BNDES-FAPES, acompanhado de 
atualização sobre fatores relevantes que 
influenciam o desempenho do Plano 
Básico de Benefícios-PBB, nosso plano 
estruturado na modalidade de benefício 
definido ou BD. 

Em meados de 2002, acompanhei 
meu amigo Luiz Borges até os escritórios 
da FAPES, onde ele faria registro de sua 
candidatura ao Conselho Deliberativo da 
FAPES, colegiado do qual foi membro 
em diversas oportunidades. Os dispositi-
vos contemplados nas Leis Complemen-
tares nº 108 e 109, ambas promulgadas 
em 29 de maio de 2001, ainda estavam em 
fase de implantação, dentre eles a criação 
de um Conselho Fiscal, instância até então 
não contemplada na estrutura de gover-
nança dos fundos de pensão. 

Na ocasião fui rapidamente conven-
cido (estava ficando desiludido sobre 
minha suposta imortalidade), me can-
didatando ao novo colegiado, embora 
não conhecesse o funcionamento da 
indústria de fundos de pensão em geral 

e da FAPES em particular. Eleito, parti-
cipei do Conselho Fiscal na condição de 
membro presidente (mandato 2002/07), 
e posteriormente do Conselho Delibe-
rativo, como membro efetivo em dois 
mandatos (2007/11 e 2017/19), colegia-
do do qual ainda participo como mem-
bro suplente (2019/23). 

Durante estes dezoito anos tive al-
gumas surpresas decorrentes da comple-
xidade das tarefas desenvolvidas pelos 
fundos de pensão, que envolvem conhe-

cimentos multidisciplinares abrangendo 
as áreas regulatória, legal, econômica, 
financeira, de investimentos, atuarial e 
de governança.

Em geral, estas surpresas estavam li-
gadas tanto às lacunas específicas de meu 
conhecimento, quanto a eventos decor-
rentes da evolução da própria indústria. 

Apesar de tais surpresas, constato que 
os temas relevantes continuam os mes-
mos, grosso modo. 

Sebastião Bergamini Junior*

foco.com
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Comento, a seguir, três assuntos de 
interesse permanente, registrando re-
ferências a posicionamentos expressos 
anteriormente.

1. Perspectivas do PBB

As preocupações dos beneficiários 
com relação ao plano estão centradas 
na sua sustentabilidade no longo pra-
zo: os assistidos questionam se os seus 
benefícios serão efetivamente pagos de 
forma integral e pontual, e os ativos se 
entrarão realmente em gozo de seus 
benefícios (entrevista: Relevância das 
relevâncias, edição nº 2 da Revista, de-
zembro/2015). 

Na época, as preocupações se justi-
ficavam pelo fraco desempenho dos in-
vestimentos observado a partir de 2013, 
em razão da conjuntura econômica: a 
recessão estava causando redução estru-
tural dos rendimentos de forma conti-
nuada em quase todos os segmentos de 
investimentos. 

Também estavam presentes pressões 
regulatórias no sentido de promover 
gradativa redução da taxa de desconto 
atuarial. Em outras palavras, ocorria 
perversa combinação de redução de ati-
vos e de aumento de passivos, gerando 
déficit. A natureza estrutural deste dé-
ficit gerou a necessidade de aporte de 
contribuições extraordinárias sob a for-
ma de dois planos de equacionamento, 
um em 2015 e outro em 2017. 

Atualmente as maiores preocupa-
ções ligadas à sustentabilidade do plano 
estão centradas nos diferentes cenários 
de retomada da economia pós pande-
mia, cujos efeitos irão sacrificar o de-
sempenho das empresas e, por conse-
quência, o retorno dos investimentos 
do plano; nos efeitos da queda subs-

tancial da taxa SELIC para o inédito 
patamar de 2% ao ano; e, pelo lado do 
passivo e em menor grau, na subsistên-
cia de pressões demográficas decorren-
tes do aumento na expectativa de vida, 
o que deve resultar em incremento das 
reservas matemáticas. 

Na época utilizei argumentos tran-
quilizadores com foco no longo prazo, 
que torno a expor: os resultados dos 
planos de benefícios oscilam no decor-
rer do tempo; os benefícios previdenci-
ários devem ser pagos num horizonte 
de mais de cem anos; os ativos garan-
tidores estão distribuídos em carteiras 
diversificadas com adequada liquidez e 
boa rentabilidade; e se estima que pos-
síveis alterações nas premissas biomé-
tricas não deverão impactar em aumen-
to significativo das reservas. 

Neste contexto, a expectativa de 
um gerenciamento prudencial do PBB 
deve resultar na manutenção de sua 
sustentabilidade. Registra-se que está 
cada vez mais evidente que nosso pla-
no, estruturado na modalidade benefí-
cio definido e que foi fechado a novos 
ingressos no final de 2018, deva ser sal-
dado no médio prazo com a criação de 
um novo plano em paralelo. 

Um plano saldado somente paga 
benefícios, deixando de constituir no-
vas reservas, com os benefícios sendo 
pagos de forma imediata para os assis-
tidos e, no futuro, aos ativos sob a for-
ma de benefício proporcional diferido.

Esta providência se faz necessária 
tanto por razões ligadas às legítimas in-
tenções do patrocinador em reduzir o 
custeio do plano, quanto pela necessi-
dade de proporcionar maior flexibilida-
de aos participantes ativos na formação 
de sua poupança pós-emprego.

O novo plano previsto, 
que pode ser estruturado 
na modalidade de custo 

definido – CD ou de 
custo variável – CV, 

deverá permitir que seus 
beneficiários possam 

decidir individualmente 
sobre a melhor combinação 
de benefícios futuros e de 
custeio destes benefícios. 

2. Regulação e Governança

Outra preocupação dos beneficiá-
rios é a adoção de uma estrutura ade-
quada de governança, principalmente 
para evitar a ocorrência de interfe-
rências espúrias na gestão dos inves-
timentos do plano: os beneficiários 
se perguntam se o plano está prote-
gido de ingerências de indivíduos ou 
do Governo que possam resultar em 
prejuízos ao plano e/ou em desvios de 
recursos do plano por terceiros (entre-
vista: O Clube do Amém e a governan-
ça dos fundos de pensão, edição nº1 
da Revista, abril de 2015). 

Na época, esta preocupação teve 
origem na então frequente veiculação 
pela mídia dos desvios decorrentes 
do aparelhamento de alguns fundos 
de pensão estatais. Este tema está 
em segundo plano, aparentemente 
devido à melhoria nos padrões de 
governança da indústria, tanto pela 
adoção voluntária de melhores prá-
ticas pelos seus administradores, 
quanto pelos aperfeiçoamentos in-
troduzidos pelo regulador. Ademais, 
houve sensível diminuição na mídia 
de denúncias de irregularidades em 
fundos de pensão. 
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O receituário proposto em 2015 
continua válido ainda hoje, com algu-
mas iniciativas já adotadas para o PBB 
parcial ou plenamente: implantação de 
canal de denúncias terceirizado; dispo-
nibilização de informações relevantes 
aos participantes, dentre as quais as 
atas de reuniões de todos os colegia-
dos; assunção de compromisso com a 
contestabilidade, traduzido pela reali-
zação de reuniões periódicas presen-
ciais com os participantes, com relato 
das atividades dos órgãos de gestão e 
fiscalização do plano; autolimitação no 
uso de produtos financeiros comple-
xos, que trazem opacidade aos atos de 
gestão dos investimentos; e promoção 
ativa de educação financeira e previ-
denciária da massa de participantes. 

Antes de analisar 
aspectos de 

governança ligados 
à representatividade, 

convém destacar o papel 
do conselheiro eleito, 

cuja função ainda não é 
bem entendida por alguns 

beneficiários do plano. 

A fórmula legal preconizada pelo 
regulador para o preenchimento da 
função de conselheiro foi a de estru-
turar um Conselho Deliberativo com 
seis membros, sendo três designados 
pelo patrocinador, um dos quais, ne-
cessariamente, eleito dentre eles como 
presidente do colegiado, e três mem-
bros eleitos por voto direto dos be-
neficiários do plano, cabendo voto de 
desempate no âmbito do colegiado ao 
seu presidente. 

Por motivos óbvios, a fórmula 

legal resulta na preponderância das 
orientações estratégicas do patroci-
nador na gestão do plano. Ademais, 
por determinação legal, a atuação dos 
membros eleitos não é a de repre-
sentar os beneficiários depois de sua 
eleição, mas a de apoiar as decisões 
administrativas que melhor atendam 
aos objetivos do plano. 

Atuar dentro deste contexto torna 
mandatório que conselheiros eleitos 
apoiem propostas que equilibremos 
interesses do patrocinador com os 
dos beneficiários. 

No entanto, fica o registro de que, in-
dependentemente do fato de que ambos 
custearem o plano, este patrimônio é inte-
gralmente de seus beneficiários, com des-
tinação exclusiva para o pagamento dos 
benefícios previstos no seu regulamento. 

A governança e a representatividade 
nos fundos de pensão de estatais ainda 
precisam de aperfeiçoamentos. No caso 
específico da FAPES: 

(i) os ativos e assistidos são “donos” 
de 100% dos recursos, mas os atos de 
gestão estratégica decorrem, de forma 
indireta e por conta da atual estrutura 
legal de governança, de decisões estra-
tégicas finais do patrocinador; 

(ii) a representatividade das submas-
sas é desequilibrada com relação às 
suas correspondentes reservas: os 
assistidos detêm mais de 60% das 
reservas matemáticas, mas têm 33% 
dos votos no Conselho Deliberativo, 
órgão máximo da administração da 
Fundação; e 

(iii) ainda não existe em funcionamen-
to uma instância com potencial de au-
mentar significativamente a represen-

tatividade, constituída pela assembleia 
dos beneficiários do plano; prevê-se 
que esta instância, quando criada, de-
verá ter funcionamento inicial de ca-
ráter informativo e consultivo, com 
a perspectiva de ser transformada no 
médio prazo em instância deliberativa 
para temas estratégicos. 

Num mundo ideal, caberiam alte-
rações regulatórias com o objetivo de 
proporcionar ambiente de efetiva li-
berdade para os beneficiários do plano 
exercerem sua cidadania financeira, in-
clusive com a possibilidade de realoca-
rem os ativos correspondentes às suas 
reservas em fundos de investimentos de 
sua livre escolha. 

Espero que as necessárias e bem-
-vindas melhorias na representatividade 
e na liberdade dos beneficiários com 
relação à gestão do plano de benefícios 
surjam no futuro próximo. 

Fica a ressalva de que 
a efetividade 

destas mudanças 
depende em alto grau 

da ainda incipiente 
capacitação sobre 

finanças dos 
beneficiários do plano.

3. Cidadania e educação financeira

A demanda por um programa mas-
sivo e abrangente de educação finan-
ceira e previdenciária foi expressa em 
diversos artigos anteriormente publica-
dos. O exercício de direitos e deveres 
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pelo cidadão de modo a permitir que 
ele gerencie com maior autonomia seus 
recursos financeiros é denominada de 
cidadania financeira. Registra-se que a 
promoção desta autonomia do cidadão 
consta na agenda do Banco Central. 

A cidadania financeira pressupõe 
que o indivíduo tenha educação fi-
nanceira para tanto, ou seja, que do-
mine tanto as competências objetivas, 
como acesso à informação, capacidade 
de análise e interpretação e habilida-
des matemáticas, quanto as subjetivas, 
envolvendo valores como confiança, 
perseverança e visão de longo prazo. 

A legitimidade representativa e seu 
desdobramento, constituído pela de-
manda de maior participação dos bene-
ficiários na gestão de seu plano de be-
nefícios, esbarra no grande obstáculo 
constituído pela ausência de educação 
financeira massiva. 

É compreensível que o patrocina-
dor venha tendo postura de tutelar os 
interesses previdenciários de seus em-
pregados e ex-empregados, sendo esta 
tutela traduzida por sua influência de-
cisiva na gestão estratégica do plano 
de benefícios. 

Neste contexto, para pleitear 
maior participação, torna-se indispen-
sável disseminar a educação financeira 
de forma massiva entre os beneficiá-
rios, focada nos conhecimentos ne-
cessários para discernir bons padrões 
de gestão em fundos de pensão. 

Em síntese, a educação financeira 
é requisito indispensável por qualifi-
car os beneficiários do plano para que 
possam desempenhar um papel maior 
na condução dos destinos de seu fun-
do de pensão.
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Queda na terceira idade: 
o exercício físico pode ajudar?

SAÚDE

A prática regular de exercício físico 
traz vários benefícios que contri-
buem para um envelhecimento 

saudável. Como exemplo, ser fisicamente 
ativo ajuda na prevenção e no manejo de 
doenças crônicas, como doenças cardio-
vasculares, diabetes e câncer; reduz o risco 
de demência; auxilia no controle da an-
siedade e da depressão; e torna mais fácil 
a realização de atividades de vida diárias. 
Mas um aspecto que também merece ser 
destacado é o papel do exercício na redu-
ção do risco de queda nos idosos. 

A queda consiste em um deslocamen-
to inesperado não intencional do corpo 
para um nível inferior à posição inicial, 
associado à incapacidade de correção 
em tempo hábil. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, em torno de 30% das 
pessoas com 65 anos ou mais de idade 
sofrem ao menos um episódio de queda 
por ano, e este percentual aumenta com 
o avançar da idade.

Um episódio de queda pode ter conse-
quências graves na vida de um idoso. Além 
dos danos físicos como fraturas e contu-
sões, a queda pode levar à insegurança, à 
perda da independência e da autonomia, 
à restrição das atividades diárias, à piora 
da qualidade de vida e, em alguns casos, 
inclusive à morte. Desta forma, medidas 
que reduzam o risco de queda e de suas 
potenciais consequências são de extrema 
importância para o idoso.

Estudos recentes mostram 

que idosos fisicamente 

ativos são menos 

propensos a apresentar 

episódios de queda. 

Estima-se que a incidência de queda 
entre idosos com risco moderado a alto 
seja 23% menor entre os ativos em com-
paração com os sedentários. Além disso, 
idosos fisicamente ativos possuem um 
menor risco de apresentar consequên-

Christina Grüne de Souza e Silva*

cias graves quando caem. Estudos su-
gerem um risco 27% menor de fratura 
e quase 40% menor de necessidade de 
atendimento médico quando um idoso 
fisicamente ativo cai em comparação 
com idosos inativos. 

No entanto, é importante que o 
programa de exercício físico para o 
idoso seja individualizado e prescri-
to por profissional capacitado. Pri-
meiramente, o programa deve conter 
exercícios que visem o fortalecimento 
muscular de membros inferiores, que 
desafiem o equilíbrio, e que auxiliem 

arquivo
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na melhora da marcha. Além disso, 
deve-se estabelecer qual o grau de su-
pervisão necessário para que os exer-
cícios prescritos sejam realizados de 
forma segura, seja em domicílio, seja 
em um local específico para a realiza-
ção dos mesmos. 

Finalmente, deve-se ter em mente que: 
1º: nunca é tarde para começar, já que os 
benefícios da prática regular de exercício 
físico são observados independentemente 
da idade em que se começa a praticá-los; 
e 2º: faça o que for possível, respeitando 
os seus limites. Até mesmo 5 minutos de 
exercício físico são capazes de trazer be-
nefícios à saúde.

Referências:
Ganz DA, Latham NK. Preven-
tion of falls in community-dwelling 
older adults. N Engl J Med. 
2020;382(8):734-743.

Sherrington C, Michaleff ZA, 
Fairhall N, Paul SS, Tiedemann A, 
Whitney J, et at. Exercise to prevent 
falls in older adults: an updated sys-
tematic review and meta-analysis. Br J 
Sports Med. 2017;51(24):1750-1758.

*A autora é doutora em Cardio-
logia pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro/Stanford 
University; Sócia e Diretora de 
Relacionamento da Clínica de 
Medicina do Exercício – CLINI-
MEX; Membro da Diretoria do 
Departamento de Ergometria, 
Exercício, Cardiologia Nuclear 
e Reabilitação Cardiovascu-
lar da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC/DERC).
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Sede do BNDES no Rio de Janeiro: 

Helio Brasil*

Um edifício marcante

HISTÓRIA 

arquivo

O Edifício Juvenal Osório 
Gomes, erguido na Aveni-
da Chile, nº 100, foi a mais 
significativa obra que tive a 

oportunidade de acompanhar, quer como 
funcionário do Banco, quer como pro-
fissional da arquitetura. Resumo as notas 
que guardei e as retidas nos neurônios. 

Não arquivei cópias dos documentos 
relativos ao desenvolvimento do proje-
to e da obra (que durou perto de cinco 
anos!), mas informo que durante sua exe-
cução foram feitos e arquivados relatórios 
mensais, abundantemente ilustrados, com 
imagens das operações menos conven-
cionais. Fotografávamos o terreno, mês a 
mês, a partir de quatro pontos fixos: do 
alto do BNH (oeste), do alto do edifício 
da Caixa Econômica (leste), da colina de 
Santo Antônio (norte) e do alto da Pe-
trobras (sul). Suponho tal documentação 
preservada nos arquivos do BNDES. Fa-
rei breve histórico que julgo necessário 
para entender a “geografia” e a “história” 
desta atual sede.

O terreno

A demolição do Morro de Santo An-
tônio, prevista desde o século XIX, reali-
zou-se nos anos 50 do século XX. Apesar 
de marco natural, foi desmontado, afinal, 
restando parte da colina onde ficaram, 
preservados, três monumentos histó-
ricos: o Convento e as igrejas de Santo 
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Antônio e São Francisco da Penitência. A 
terra tirada do morro pôs-se na orla, desde 
o Calabouço (por si, já uma área aterrada) 
até Botafogo. Para sorte da cidade, surgiu 
o belíssimo Parque do Flamengo, um dos 
mais belos jardins urbanos do mundo, sa-
ído das pranchetas de Affonso Eduardo 
Reidy e de Burle Marx, com benção es-
pecial para Lotha de Macedo Soares, fada 
que tangeu o então governador Carlos La-
cerda a assumir a obra. 

No vazio deixado pelo parcial arrasa-
mento do morro, foi traçada, a partir do 
largo da Carioca, a avenida que ganhou o 
nome de Chile. Superados ou abandona-
dos os planos anteriores, o governo esta-
dual decidiu-se pela criação de grandes lo-
tes que foram leiloados e comprados por 
grandes empresas: a Petrobras, o extinto 
BNH (Banco Nacional da Habitação), a 
CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) 
e, por fim, o BNDE (Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico). Na mes-
ma esplanada, ergueu-se também a nova 
Catedral Metropolitana. Impunha a Lei 
que as estatais fizessem imobilizações e o 
BNDE o fez legalmente: através de pro-
postas lacradas, balizadas por uma ava-
liação máxima, o lote foi arrematado ao 
então estado da Guanabara.

Claro que o Plano interessava à cúpula 
política do Rio e ao governo militar, que 
já exibia rachaduras nas suas trincheiras, 
prevalecendo porém os sinais de obe-
diência a Ernesto Geisel. 

Eis o painel: a Avenida Chile, uma 
figura urbana que se esboçou na década 
de 1960, expandiu-se durante os anos 70, 
consolidou-se nos 80 e, pouco a pouco, até 
os dias de hoje, vem crescendo em termos 
de edificações, tornando-se um verdadeiro 
“mostruário” de tecnologia predial. 

Urbanisticamente a discutir, porém...

acervo: Helio Brasil

Acima, a 
encosta do 

Morro de Santo 
Antônio; 

ao lado, o 
lote comprado 
na Av. Chile,no 

Centro do 
Rio de Janeiro  
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Ir ou não para Brasília

Argumentos práticos e indiferentes ao 
progresso dos sistemas de comunicação e de 
controle do território mostravam que assun-
tos de petróleo deveriam manter-se no Rio 
de Janeiro. Por extensão, assuntos da movi-
mentação do capital aqui permaneceriam. 

A determinação do governo Médici 
(1969-1974), porém, estabelecia que as 
estatais se transferissem imediatamente 
para o Distrito Federal. 

Como contornar a questão hierárqui-
ca? Realizar projetos que mostrassem, 
em ritmo normal, estar sendo cumprida 
a ordem de mudança dos órgãos federais 
todos para Brasília, sempre em ritmo con-
veniente. Estavam na moda os sistemas 
PERT, já trabalhados nos “cérebros ele-
trônicos” e seus programas misteriosos 
(um sofisticado cronograma de barras, o 
Gráfico de Gantt) que mostravam prazos 
“reais”, sem “queimas de etapas”. 

Ao mesmo tempo, no entanto, a lon-
ga permanência na terra carioca exigia a 
produção de espaços compatíveis para as 
estatais ofertarem melhores serviços ao 
público e a seus servidores, exorcizando 
a tradicional burocracia inoperante. Não 
seria o caso do BNDE, autarquia vin-
culada à Fazenda, e que ganhara status 
de eficiência também fora das fronteiras 
verde-amarelas.

O jogo de poder, assunto que escapa 
à competência deste escriba, buscava fi-
nal feliz para a maioria dos tecnocratas, 
mais observadores e preparados do que 
os políticos.

A Petrobras foi a empresa petroleira 
que se adiantou em erguer sua bela sede 
na Avenida Chile, projeto do arquiteto 
curitibano Roberto Gandolfi. 

O BNDE, já nos anos de 1950, ti-
vera sua sede erguida em Brasília, no 
Setor Bancário Sul, cumprindo ordens 
de JK, incentivador da entidade. Um 
exemplar funcional, elegante e discre-
to, tal como queriam os planejadores 
da nova capital, projeto dos arquitetos 
Alcides Rocha Miranda, Elvin Dubu-
gras e Fernando Pinto.

Não deixariam as grandes empresas 
públicas de ter representações e/ou escri-
tórios no Rio de Janeiro, que continuava 
sendo um centro prestigiado, próximo e 
ligado a São Paulo por terra e ar, mesmo 
despido da condição de capital federal. 

Porém, no caso do Banco tornava-
-se urgente erguer o edifício na Aveni-
da Chile, no Rio, pois uma cláusula de 
retrovenda poderia criar um problema 
sério, voltando o terreno às mãos do 
governo da Guanabara, ficticiamente 
oposição ao Governo Federal e nas 
mãos do jornalista Chagas Freitas, que 
sucedera Negrão de Lima. Isso levou o 
comando do BNDE, já no início da dé-
cada de 1970, a se decidir pela imediata 

1974: 
maquete da 

sede projetada 
para Brasília

construção de um edifício de servi-
ços, visto como imobilização oportu-
na e viável.

Na oportunidade me foi solicitado um 
parecer acerca da oportunidade, conveni-
ência e adequação da construção no local. 
A área permitida e as condições eram, de 
fato, favoráveis à imediata construção. 
Bastaria que se traçasse o “Programa de 
Necessidades” daquela sede (suponho tal 
documento estar arquivado no BNDE, 
pois infelizmente extraviei a minha cópia. 
Ignoro se foi digitalizado).

Contudo, sempre obediente à deter-
minação de levar sua sede para Brasília 
(diante da pressão do governo Médici), o 
Banco lá adquiriu uma projeção no Setor 
de Empresas Estatais no Distrito Federal 
e patrocinou um concurso público na-
cional, com a interveniência do Instituto 
de Arquitetos do Brasil, para a escolha 
do melhor projeto. O edifício existente, 
projetado por Rocha Miranda, era usado 
apenas pela Representação do BNDE no 
DF, com um pequeno corpo funcional, 
tinha áreas alugadas à Agência Nacional 
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Haja vista a absurda criação, em nossos 
dias, do equivocado “Projeto Básico”, 
acolhido pelo TCU como peça legítima, 
assunto que mobiliza a categoria através 
de seus órgãos de representação).

Assim, um concurso público, de âm-
bito nacional, foi realizado com pleno 
êxito. O arquiteto coordenador foi An-
tônio Pedro Alcântara (indicado pelo 
IAB) e o júri – presidido pelo engenheiro 
Jorge Chataignier, do BNDE – era com-
posto pelos arquitetos Alcides Rocha 
Miranda, Jorge Moreira e Jorge Wilhein 
(de São Paulo). Diante de inúmeros e be-
los projetos, vindos de todos os cantos 

e à Polícia Federal (inquilinos inamoví-
veis, e que davam certo trabalho) e, no 
caso de se concretizar a mudança, a po-
pulação funcional do BNDE, que tinha 
crescido bastante, exigiria área superior 
à da primeira sede. 

Concursos e controvérsias

À margem, devo esclarecer que a di-
retoria do BNDE decidira fazer um con-
curso privado, modelo para mim consi-
derado lícito, eficaz e correto – quando 
balizado pelo Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB) – e menos oneroso do que 
o de forma pública. Mas o IAB abando-
nara a fórmula (por considerá-la passível 
de favorecimentos), passando a reco-
mendar o confronto público, mediante 
pseudônimos, com um júri de reconhe-
cida competência e tirado dos quadros 
do próprio IAB. Neste aspecto tenho 
discordâncias: o certame seria perfeita-
mente viável se os projetos concorrentes 
fossem apresentados inicialmente como 
“estudos preliminares”.

A fórmula então adotada pela di-
retoria do Banco (que ignorou minhas 
recomendações) foi desastrosa, pois fo-
ram lançados convites sem sequer um 
Programa de Necessidades bem estuda-
do, sem uma opção pela remuneração 
de estudos preliminares. Nem houve 
prévia consulta à Comissão Supervi-
sora da Transferência dos Serviços do 
BNDE (Cotran), encarregada de acom-
panhar projetos e obras a serem trans-
feridos para Brasília. Decidindo fazer 
uma escolha a partir da sua heterogênea 
cúpula (onde sequer havia um arquite-
to) a diretoria convidou 20 dos melho-
res arquitetos do país para participarem 
do certame. Houve recusa em massa e 
as críticas desabaram sobre a autarquia 
e me afetaram perante o IAB, como – 
no mínimo – um ignorante burocrata.

Fracassado o intento, com agressi-
vas cartas dirigidas ao Banco pela maior 
parte dos mais notáveis escritórios e 
profissionais (alguns se escusaram jus-
tificando outros compromissos) o pro-
cesso foi abandonado. Os críticos mais 
veementes foram Maurício Roberto, 
Escritório Mindlin e Marcos Konder e 
Luís Paulo Conde. Mesmo assim, um 
dos profissionais concorrentes arris-
cou-se a apresentar um belo antepro-
jeto, sequer avaliado pela diretoria por 
advertência da nossa Comissão. Aquele 
certame foi então anulado e o BNDE 
decidiu cingir-se às normas do Instituto 
de Arquitetos do Brasil, conferindo-me 
o papel de articulador das ações ao lado 
dos companheiros da Cotran, que deba-
teram e acabaram por acolher a maio-
ria de minhas orientações. (Narro o 
episódio com certo embaraço, pois fui 
inicialmente desprestigiado. Mais por 
ignorância dos mandantes do que por 
maldade. Mal sabiam o que é um proje-
to, supondo que a engenharia da cons-
trução era tudo. Aliás, até hoje é assim... 

1975: terreno na
Avenida Chile, 

com mais de 8 mil 
metros quadrados, 

em processo de 
terraplenagem

acervo: Helio Brasil
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do Brasil, mantendo as autorias sob si-
gilo, como manda o bom figurino, o júri 
fez sua escolha. Expostos no Museu de 
Arte Moderna, os projetos extasiaram 
leigos e especialistas.

O projeto escolhido tinha 
o jeitão da sede carioca 
da Petrobras (volumes 
quase transparentes, 

entremeados de 
vazios/jardins), porém 
horizontalizado, como 

pedia a isolada área, tendo 
ao fundo o infinito horizonte 

do Planalto Central. 

Revelados os autores, era vencedora 
a equipe de José Sanchotene (na verdade 
um consórcio de três escritórios), jovem 
arquiteto, ex-colaborador de Roberto 
Gandolfi no projeto da sede da Petrobras. 

Daí surgiu um equívoco. Supôs-se 
que o projeto vencedor para a capital 
tivesse sido “transposto” para o Rio. O 
projeto do prédio do BNDES, da Aveni-
da Chile, não é, nunca foi, um aprovei-
tamento daquele ganhador no DF. Nada 
disso. Um antigo número d’O Vínculo 
reproduziu a perspectiva do projeto (v. 
imagem pág. 47).

Voltemos à Cotran, a comissão en-
carregada de supervisionar a transferência 
dos serviços do BNDE para Brasília, cria-
da em 1969 pelo então presidente Jayme 
Magrassi de Sá, presidida inicialmente 
pelo diretor Admardo Caldeira e, logo de-
pois, pelo engenheiro Luiz Carlos Rodri-
gues. Na qualidade de arquiteto, fiz parte 
dessa comissão ao lado do administrador 

e estatístico Antônio Augusto Marques 
da Costa (coordenador) e do engenheiro 
Francisco de Souza Cunha, a quem deve-
mos a correção e a serenidade de todo o 
processo. Éramos “membros-natos” da 
Comissão, que contou com a participa-
ção de vários outros colegas, dentre eles 
os já falecidos Camilo Gomes de Almeida 
(contador) e, por algum tempo, o arqui-
teto Manoel Marques. Outros nomes po-
deriam ser citados, mas fico por aqui para 
evitar omissões absurdas.

A Cotran, que visava em princípio 
à transferência para Brasília em 1975, 
e  que voltou-se depois inteiramente 
para a obra no Rio, perdurou até 1981, 
quando foi inaugurado o então chama-
do EDSERJ (Edifício de Serviços no 
Rio de Janeiro). Usamos esta denomi-
nação para não conflitar com o título de 
“Sede”, que indicava com inicial maiús-
cula o prédio de Brasília. 

O edifício

O general Médici, ao passar a faixa 
presidencial para Ernesto Geisel, fez com 

1974: arquiteto 
José Sanchotene 
recebendo prêmio

que o ímpeto mudancista perdesse o em-
balo. O então BNDE ficaria no Rio de 
Janeiro, com representação na capital. 

Como a extensão de contrato entre 
o BNDE e a equipe de arquitetos estava 
ao abrigo da Lei, foi realizado novo pro-
jeto com vistas à futura licitação da obra. 
Ficamos todos tranquilos, pois sendo a 
jovem equipe de Sanchotene uma plêiade 
de profissionais de nível internacional, os 
resultados seriam bons.

Afinal, um acerto em todo o processo!

A sede carioca foi concebida para o 
lote com mais de 8 mil metros quadra-
dos (65 X 125 m) e sua composição de 
volumes observa a existência dos eixos 
formados pelas Avenidas Chile e Paraguai 
(a torre os articula, embora as vias este-
jam em níveis diferentes), contemplando 
com respeito a proximidade do Conven-
to, tombado pelo Patrimônio Histórico 
Nacional. Assim, a esguia torre afasta-se 
dele para não perturbar sua visualização 
(observem a lateral do Convento vista da 
Petrobras), mostrando que os arquitetos 
acertaram em cheio. 
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e “no-break”, este apoiando, principal-
mente, o Centro de Processamento de 
Dados). Intenso acompanhamento por 
parte de Alfred Willer e Oscar Muller.
• Os sistemas de segurança contra in-
cêndio e uso de materiais não inflamá-
veis ou com retardo de combustão. 
• O belo auditório com capacidade 
para mais de 400 pessoas, cujo estudo 
acústico apoiado no especialista Igor 
Srenewsky, ganhou elaborado desenho 
por parte dos arquitetos, destacando-
-se Ariel Stelle e Rubens Sanchotene, 
com prêmio especial conferido (um 
protesto: o auditório lamentavelmente 
foi mexido, mudando seu aspecto). 
• O sofisticado desenho dos aerofusos 
do ar-condicionado nos pavimentos 
da torre, criado pelo arquiteto José 
Sanchotene e testado com sucesso 
nos laboratórios da CEBEC, nos Es-
tados Unidos. 
• A inteligente e cordial sintonia fei-
ta por Joel Ramalho e Leonardo Oba, 
com as obras do paisagismo e o proje-
to de Burle Marx. 

A torre envidraçada (vidro fumê), 
que emerge dos jardins, valeu ao pré-
dio alguns apelidos: Negão, Pelé, etc. 
Concepção notável é o capeamento da 
base do prédio coroado pelo paisagismo 
de Burle Marx, cujo time era integrado 
pelos arquitetos Haruioshi Ono e José 
Tabacow.

Raramente as obras urbanas ganham 
unanimidade na visão dos moradores e 
usuários da cidade. Alguns não gostam 
do prédio; outros, de empresas públicas, 
etc. Como arquiteto e entusiasmado por 
muito do que se fez no modernismo, 
além dos óbvios envolvimentos emocio-
nais com a obra, considero-a brilhante. 
Sua origem estilística remonta aos traba-
lhos “racionalistas” do alemão Mies Van 
Der Rohe e os experts o consideram um 
exemplar “tardo-moderno”, tentando 
dialogar com BNH e Petrobras. 

Lembro que edifícios do porte dos 
citados, ao lado de outros, tais como 
CCBB, Biblioteca Nacional, Teatro 
Municipal, Edifício Gustavo Capanema 
(ex-MEC) e Edifício A Noite, erguidos 
em épocas distintas, dão solidez à histó-
ria cultural da cidade, narrando-a para 
a posteridade na eloquente mudez dos 
monumentos. Isto significa que as enti-
dades responsáveis por tais obras lega-
ram um patrimônio à cultura e à história 
brasileira e carioca, em particular. 

Muitos destaques poderiam ser fei-
tos aos aspectos técnicos e artísticos do 
edifício. Para não pecarmos pelo excesso, 
salientamos: 
• O uso do concreto aparente (sem reves-
timento), obtido com dosagem racional, 
oriundo das melhores usinas do Rio e 
moldado em formas metálicas.
• A execução do “miolo”, onde se con-
centram os elevadores, através de formas 
deslizantes, concluída em 30 dias.

• A difícil realização do “radier” da 
torre, uma base concretada (30 x 30 
m) com vergalhões contínuos, de 2 
polegadas (cerca de 5 cm) justapostos, 
soldados de topo e submetidos às ga-
magrafias por amostragens sucessivas. 
Eventuais falhas do processo obriga-
riam à troca do material, e foi instalada 
na obra uma cabine especial, isolada, 
para os exames radiológicos. 
• As esquadrias de vidro duplo (a folha 
externa na tonalidade fumê), sendo os 
caixilhos de alumínio anodizado, com 
desenho especial. A janela é de modelo 
semelhante ao que se aplicara no edi-
fício 53 da Avenida Rio Branco, com 
detalhe reelaborado e aperfeiçoado 
pelo arquiteto José Sanchotene, em co-
laboração e a partir da patente da de-
saparecida Fichet e orientada por um 
técnico francês de rara competência: 
Roger Pierre.
• A complicada (para a época) central 
de energia elétrica, um sistema provido 
de transformadores, segurança e apoio 
em equipamentos auxiliares (geradores 

1976: barracão da obra do EDSERJ. Antonio Augusto M. da Costa  
e Francisco Cunha, coordenador e engenheiro do BNDE, Helio 
Brasil, arquiteto – membros natos da COTRAN BNDE, ao lado 
do Engenheiro Mário Cunha da Tecnosolo – responsável pelas 

fundações e infraestrutura em concreto 

acervo: Helio Brasil
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Detalhe artístico de notável delicade-
za é o “logotipo tridimensional” (em dois 
tamanhos, um para cada entrada), em aço 
inoxidável, com as iniciais do Banco. Os 
designers são Ariel Stelle e Ruben San-
chotene, na época muito jovens. 

Na torre foram concentrados qua-
se todos os serviços administrativos, 
reservando-se o último piso para um 
restaurante exclusivo dos funcionários 
(hoje desativado). Além dos 12 eleva-
dores centrais, há um elevador priva-
tivo para as autoridades e outro para 
serviços, além de um monta-carga para 
pequenos transportes. 

O edifício chegou a uma área cons-
truída de, aproximadamente, 100 mil 
metros quadrados, levando-se em conta 
que possui três subsolos destinados a es-
tacionamento (mais de 700 vagas), aten-
dendo às posturas municipais. Quando 
das difíceis gestões para a aprovação 
do projeto, a Comissão tentou negociar 
com a Prefeitura uma alternativa: cons-

truir nas cercanias, onde houvesse lote 
disponível (era uma época de derruba-
das, no Centro), um edifício-garagem. 
Seriam, assim, evitados, pelo menos, 
dois subsolos, vez que ficou decidido 
um estacionamento para a administração 
e a permanência de veículos para emer-
gências. Nossas gestões fracassaram e foi 
cumprido o projeto. Estado e município 
não “amavam” o BNDE. A população 
fixa, permanente, sem prejudicar o bom 
funcionamento predial é de 3 mil ocu-
pantes, com tolerância de 5 a 10%.

Principais personagens

Não seria possível listar todos os 
que colaboraram ou participaram da 
obra. Seria longa lista de créditos, do 
tipo daquelas que aparecem velozmen-
te no final dos filmes. O que posso 
dizer, com tristeza, é que muitos dos 
personagens já nos deixaram. Destaca-
rei os que, na minha visão, foram fun-
damentais, à frente de suas empresas 
ou individualmente. 

1979: obra no 
subsolo do 

EDSERJ. Equipe 
da construtora e 
das empreiteiras
 subcontratadas, 
seus diretores e 
técnicos, além 
dos membros 
da COTRAN

Citei o projeto arquitetônico por ví-
cio profissional, mas ele não se susten-
taria sem os excelentes projetos com-
plementares. O projeto de fundações e 
contenções foi realizado pela Tecnoso-
lo, o de estrutura e de instalações pela 
extinta Seebla (Serviços de Engenharia 
Emilio Baumgart), também encarregada 
da coordenação dos projetos especiais. 
Destaques para:
• Engenheiro professor dr. Antonio 
Costa Nunes (português, radicado no 
Brasil, catedrático da então ENE e 
cientista reconhecido no mundo todo, 
criador de sistemas especiais de anco-
ragem em encostas e barragens), então 
presidente da Tecnosolo Tecnologia de 
Solos.
• Engenheiro José Martinho, especia-
lista em fundações especiais, autor do 
projeto de fundações especiais e esta-
queamentos.
• Murilo Moutinho dos Reis, da Seebla, 
que coordenou os serviços de consulto-
ria predial com probidade e eficácia. Da 
mesma empresa: engenheiros e autores 
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dos projetos estruturais, viabilizando a 
ousada proposta espacial dos arquite-
tos. A destacar os nomes do professor 
Arthur German, Renato Bruzzi e Gilber-
to Kury, realizadores do complexo cálcu-
lo estrutural para os andares em ousado 
balanço de quase 20 metros com vigas de 
concreto protendido.
• Arquiteto Antonio da Fonseca Nadais, 
que rediscutiu e levou para os canteiros os 
detalhes complexos das peças estruturais; 
e Octaviano Roquette, por sua atenção no 
comando do canteiro e seu respeito à cria-
ção dos arquitetos.

Na parte de instalações prediais, sofis-
ticadas e de “ponta” para a época (final 
dos anos de 1970), brilharam inúmeros 
técnicos cujos nomes constam dos rela-
tórios de obra. 

Muito devemos a Antonio Augusto 
Marques da Costa (administrador e es-
tatístico) e Francisco de Souza Cunha 
(engenheiro), dos quadros do BNDE. 
A ambos, pelo cuidado ao traçarmos o 
Programa Arquitetônico das Sedes (a 
de Brasília e da Avenida Chile), com 
especiais cuidados quanto à segurança 
predial, o acompanhamento e a fisca-
lização dos serviços. A todos eles sou 
grato por acatarem e apoiarem minhas 
sugestões de arquiteto, tais como espa-
ços generosos e flexíveis, uso do paisa-
gismo e materiais “de ponta” garantido-
res da qualidade e da beleza da obra. 

Ao dr. Cunha, devemos a concep-
ção do primoroso COC, o Centro de 
Operações e Controle Predial, em certa 
medida pioneiro na época, fundamen-
tal para a segurança dos que trabalham 
naquele edifício. Se não inovamos, pelo 
menos tentamos fundar certos concei-
tos, como o de “Projetos de Interface”, 
pois instalações prediais são complexas 
e se interligam com total compromisso. 

Redes elétricas e hidráulicas envolvem-
-se nos projetos de elevadores, conforto 
ambiente, segurança, etc. Embora tenha-
mos sido criticados por que “fazíamos 
projetos demais”, devo reconhecer que 
as diferentes administrações do então 
BNDE sempre apoiaram nossas inicia-
tivas, sobretudo Marcos Vianna e o di-
retor administrativo, Luiz Carlos Rodri-
gues, presidente da Comissão. 

À Construtora Norberto Odebre-
cht (na época ainda não amaldiçoada) 
coube a execução esmerada da obra. A 
perícia de seus técnicos comprovou a 
competência da equipe. Um dos geren-
tes de obra mais tempo à frente dos 
trabalhos foi Alessandro Chiappero, 
figura jovial e hábil na condução dos 
tensos momentos vividos no decorrer 
da construção. Sandro, infelizmente, já 
não está entre nós.

Seria absurdo afirmar 
que projeto e obra 

são perfeitos. Nem os 
tapetes orientais o são... 
Tanto assim que após a 

inauguração, enfrentando 
a dinâmica do BNDES, 
anos depois, obras de 

adaptação tiveram que ser 
feitas. E, certamente, 
outras serão exigidas. 

Há um resquício no serviço público 
– a cada mudança de administração – de 
“dar nova fisionomia e sintonia” aos espa-
ços ocupados. Pela competência, ressalto 
aqui a dedicação de dois personagens, que 
nos acompanharam desde os primórdios, 
quando ainda estagiários: a arquiteta Ân-
gela Martins Lussac e o arquiteto Luiz 
Carlos Batista, este ainda hoje prestando 
seus serviços ao Banco.

Episódios marcantes

Quanto aos trabalhos da obra, 
posso dizer que nos renderam episó-
dios de muita tensão, como por exem-
plo, quando ocorreu o deslizamento 
da encosta do morro, nos fundos do 
Convento de Santo Antônio, uma das 
razões para “furar” o cronograma ini-
cialmente estabelecido. 

Felizmente, a competência do fale-
cido professor Costa Nunes (eminente 
catedrático da Escola de Engenharia e 
presidente da Tecnosolo) e a de seus 
técnicos previram o acidente e só ti-
vemos perdas materiais. Da mesma 
forma, juntaram-se especialistas, arti-
culados pelo dr. Cunha, em busca de 
alternativa à metodologia inicial, com-
prometida pelo acidente. Seria tedioso 
e por demais técnico descrever muitas 
das etapas da construção, delicadas 
umas, arriscadas outras.

Após o deslizamento da encosta, 
fez-se necessária a modificação do 
projeto paisagístico de Burle Marx e 
os arquitetos criaram um dos mais 
belos espaços internos do Rio de 
Janeiro mantendo a ligação com a 
encosta. Um trecho dela, afastado 
do prédio, foi tratado técnica e ar-
tisticamente, transformando-se em 
belo e ameno anfiteatro no nível da 
passarela de entrada. Quem lá for 
gozará da beleza e da transparência 
do espaço, observando, nos jardins 
internos, o pouso de garças em cer-
tas épocas do ano.

A obra, porém, rendeu choros e 
lágrimas para alguns. Teve gente tira-
da de maca do canteiro de obra com 
infarto. Mas a construtora Odebrecht 
ganhou um prêmio pelo (felizmente) 
baixíssimo nível de acidentes. Em 



53Revista APA-FAPES/BNDES

foco.com

*Helio Brasil é arquiteto aposentado 
do BNDES, desenhista e escritor.

uma construção que teve, em dado 
momento, mais de mil operários em 
atividade, ocorreram quatro mortes. 
Três delas por acidentes inesperados, 
com incríveis lances de azar. Uma, 
constatada como mal súbito (infarto) 
de um dos técnicos em instalações. 
No mais, lesões leves, quase sem per-
da laborativa.

Placa justa e necessária

Lamento que no final dos trabalhos, 
entregue o belo prédio, a administração 
do Banco à época, não tenha concordado 
em colocar uma placa com o nome dos 
autores do projeto e a indicação das datas 
da obra. À construtora, com justiça, foi 
permitida a colocação de placa, testemu-
nhando seu feito. Em outro artigo listei 
os nomes dos arquitetos e aqui os repito 
como preito de admiração: 

José Hermeto Palma Sanchotene
Alfred Willer
Oscar Muller
Joel Ramalho
Leonardo Tossiaki Oba
Ariel Stelle
Rubens Sanchotene

Espero que a qualquer momento 
uma das administrações do atual BN-
DES demonstre seu respeito ao traba-
lho daqueles profissionais, registrando 
a criação dessa importante obra na 
urbe carioca. Como nas novelas, per-
guntarão: e o que foi feito do projeto 
para a sede no DF, resultado do con-
curso? Respondo: superada a ordem de 
mudança, foi dormir nos arquivos, ao 
lado de muitos outros projetos, como 
os feitos pela “prata da casa”, destina-
dos às superquadras adquiridas pelo 
Banco na capital. 

Mas isto já é outra história...
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Pra não dizer que não falei

Claudio Gil Soares de Araújo*

de exercício físico

QUALIDADE DE VIDA 

Cena 1: um pequeno grupo de 
homens e mulheres nus ca-
minham e por vezes, saltam 
e correm, acompanhados de 

algumas crianças e adolescentes, por uma 
ampla planície muito árida. 

Já estão se movimentando por muitos 
quilômetros e muitas horas desde o nascer 
do sol. Ainda não encontraram água, nem 
árvores frutíferas e muito menos animais 
que pudessem caçar para se alimentar. O 
sol forte os castiga e estão exaustos, se-
dentos e também preocupados em evitar 
animais grandes que os possam atacar.

Cena 2: um pequeno grupo de ho-
mens e mulheres adultos e sem crianças 
e adolescentes, encontram-se fechados 
dentro de uma área relativamente peque-
na e completamente coberta. Pelas janelas 
fechadas de vidros duplos, mal se percebe 
o meio externo e não dá para saber com 
certeza se o céu está ensolarado ou nu-
blado; contudo, o ambiente é bem claro 
em função de muitas luminárias de luz fria 
que estão acesas. 

O piso é totalmente plano e de por-
celanato de cor clara e fosco para a luz 
não refletir. O ambiente é climatizado e, 
em uma pequena área lateral, há banhei-
ros, bebedouros e um espaço reservado. 
Nele, há uma pequena mesa rodeada de 
cadeiras e equipado com uma geladeira, 

um micro-ondas, um forninho e uma 
cafeteira. Muito provavelmente ao acor-
dar neste dia, os homens e mulheres se 
higienizaram e vestiram cuecas ou cal-
cinhas e sutiãs antes de cobrirem seus 
corpos com outras vestes. Interessan-
temente, todos colocaram uns objetos 
chamados sapatos em seus pés (alguns 
até comprimindo as pontas dos dedos 
e elevando os calcanhares vários centí-
metros acima do nível do solo). Vários 
homens fizeram nós bem apertados em 
volta dos seus pescoços, com um peda-
ço de tecido chamado de gravata. Seus 
computadores, monitores e smartpho-

nes moderníssimos mobilizam toda sua 
atenção e drenam praticamente todas as 
suas energias. 

Há sempre uma interminável e ina-
tingível lista de coisas a fazer, tarefas a 
cumprir e metas a alcançar. E para com-
plicar ainda mais, quase sempre, tudo é 
“para ontem”. Entre o levantar e o dei-
tar, muito provavelmente, nenhum des-
ses homens e mulheres teve chance de 
andar mais do que uma centena de me-
tros. Eles estão exaustos e muito estres-
sados. Eles estão correndo atrás da vida 
e não correndo na vida.

arquivo
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O que as duas cenas tem em 
comum? 

A descrição de um dia como todos os outros, da difícil luta 
pela sobrevivência, em diferentes momentos da humanidade. 
O que as duas cenas tem de muito diferente? O cenário e as 
condições de vida, além da quantidade de movimento e esforço 
físico que os dois grupos de homens e mulheres fazem em sua 
vida cotidiana. A máquina humana é de altíssima complexidade e 
sofisticação, sem qualquer paralelo sequer próximo na indústria. 

Apesar de séculos de investigação científica, ainda permane-
ce, em boa parte, não devidamente compreendida. O pouco que 
se sabe é que, segundo o “manual de instruções”, para que a vida 
útil dessa máquina não seja comprometida, é necessário que ela 
seja colocada pra funcionar em sua plenitude; isso inclui, obvia-
mente, movimentá-la. 

Em tempos remotos, a expectativa de vida era proporcio-
nalmente mais curta do que a dos tempos modernos. Atual-
mente, a expectativa de vida dos homens e mulheres varia, 
considerando o conjunto dos países do mundo, entre 60 e 90 
anos de idade. Em uma abordagem muito simplista, é possível 
dividir esses anos em três terços: 

1) primeiro terço: do nascimento até os 25 – 30 anos de ida-
de. Esse período compreende a infância, adolescência e início 
da vida adulta, Normalmente esse ciclo que se encerra com a 
definição de uma atuação profissional e estabelecimento de laços 
afetivos mais estáveis, eventualmente a formação de uma família 
com filhos pequenos; 

2) segundo terço: vida adulta com grande componente laboral, 
dos 25/30 até os 60/65 anos de idade, para a maioria dos ho-
mens e mulheres; e 

3) terceiro terço: mais comumente após os 60/65 anos de idade 
(frequentemente denominado de grupo dos idosos) e que termi-
na com o falecimento. É neste terceiro terço que, normalmente, 
se encontram os chamados aposentados.

 Há várias maneiras de analisar esses três terços da vida, mas 
é possível, simplificadamente, pensar em três variáveis: tempo, 
dinheiro e saúde. Focando no último terço da vida, tende-se a 
voltar a ter maior disponibilidade de tempo e, se ocorreu um 
planejamento financeiro adequado, haverá suficiente disponibi-
lidade de dinheiro. Mas e quanto à saúde? Será que foi feito um 

plano de capitalização e de investimentos para preservá-la? Mui-
tos homens e mulheres atualmente vão viver mais que seus pais 
– expectativa de vida mais longa – mas isso não quer dizer que 
viverão melhor! Neste momento do texto, é oportuno incluir 
minha experiência profissional como médico:

Infelizmente, a maior parte dos indivíduos 
que estão na terceira idade ou

terceiro terço da vida possuem limitações 
e/ou problemas relevantes de

saúde, que prejudicam sua qualidade de 
vida e lhes tomam tempo e dinheiro.

Tomando esse contexto como base, é muito relevante con-
versar sobre atividade física, exercício físico e esporte, minha es-
pecialidade como médico. Este não é mais um daqueles textos 
que discorrem sobre os inúmeros benefícios do exercício físico 
regular para a saúde física e mental. Apesar de serem informa-
ções relevantes, elas estão amplamente disponíveis na internet e, 
convenhamos, já devem ser mais do que sabidas por você, leitor. 
O que vamos explorar nessas linhas, é outro aspecto: a aptidão 
física e sua relação com saúde. Contudo, para avançar neste tema 
é preciso “acertar” alguns termos e conceitos com o leitor.

No quadro 1, adaptado de uma outra publicação de minha 
autoria, apresento alguns conceitos e/ou termos importantes e 
possibilito ao leitor entender as diferenças entre atividade física 
e esporte e, também, quem pode ou não ser chamado de atleta e 
diferencio atleta e exercitante.
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Definir aptidão física é bem complexo, mas de modo sim-
plista, pode ser considerado como a capacidade de realizar ativi-
dades físicas ou exercícios físicos com total plenitude – compa-
tível com sua faixa etária e sexo – (o que é, sem dúvida, muito 
arbitrário e subjetivo) e sem danos à saúde. Posto isto, pode-se, 
do ponto de vista fisiológico e/ou de saúde, dividir a aptidão 
física em aeróbica ou não aeróbica (também, muitas vezes cha-
mada de musculoesquelética) e apresentar os seus cinco princi-
pais componentes (ver quadro 2, mais uma adaptação de uma 
publicação de minha autoria).

O componente aeróbico é o mais conhecido: É o que respon-
de pela capacidade do indivíduo de realizar tarefas prolongadas 
com um gasto energético elevado. Os exemplos mais comuns de 
exercícios aeróbicos são andar, correr, nadar e pedalar por vários 
minutos. Há inúmeras evidências na literatura científica de que 
os indivíduos com maior aptidão aeróbica vivem com mais saú-
de, mais qualidade de vida e por mais tempo.

Todavia, o que nem todos sabem, é que, possuir níveis 
altos de aptidão física não aeróbica – mais força/potência 
muscular, mais flexibilidade articular, melhor equilíbrio e 
não ter excesso de gordura corporal – é também muito for-
temente associado à uma maior expectativa de vida, a uma 
maior qualidade de vida e, em idade mais avançada, à uma 
maior autonomia e independência. No final dos anos 90, de-
senvolvemos um instrumento para avaliar simultaneamente, 
e de modo seguro, simples e confiável e também sem custo, 
os quatro componentes da aptidão não aeróbica – o teste de 
sentar-levantar (TSL). 

No TSL (Figura 1), avaliamos a destreza (ou a falta dela) em 
sentar e se levantar do solo, atribuindo um escore de 0 a 5 para 
cada movimento, resultando em um escore composto final entre 
0 a 10, Nessa avaliação, o escore 10 reflete a destreza de sentar 
e levantar do solo sem a necessidade de uso de nenhum apoio. 
Cada apoio utilizado reduz um ponto no escore final. Meio pon-
to é deduzido quando há desequilíbrio perceptível na execução.

 Diversos estudos científicos foram conduzidos desde então, 
por nosso grupo de pesquisa na CLINIMEX e por outros gru-
pos de várias partes do mundo com o TSL. Talvez o estudo mais 
importante seja aquele no qual mostramos que, para homens e 
mulheres entre 51 e 80 anos de idade, aqueles com resultados en-
tre 0 e 3 tinham um risco cinco a seis vezes maior de mortalidade 
por todas as causas nos seis anos seguintes, quando comparados 
aos seus pares de idade e sexo que tinham obtido resultados en-
tre 8 e 10.
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O quadro 3 – também adaptado de outra publicação de nossa 
autoria – ilustra em faixas em quatro cores, o que seriam resul-
tados ruins (vermelhos), deficientes (amarelos), bons (verdes) e 
ótimos (azuis) para os escores compostos do TSL em homens e 
mulheres entre 61 e 80 anos de idade. 

Qual é, então, a mensagem final e bem objetiva a 
ser guardada por você, leitor pelo leitor? 

Exercitar-se regularmente é bom para a saúde, já que 
esta é a principal forma de alcançar e manter níveis bons 
ou ótimos aptidão física, tanto aeróbica como não aeróbica 
ou musculoesquelética. Ser fisicamente apto está associado 
à melhores resultados dos indicadores de saúde. Então, se 
exercite e, periodicamente, avalie seus resultados através de 
testes validados de aptidão física.

*Claudio Gil Soares de Araújo é médico 
com mestrado e doutorado em Fisiologia 
pela UFRJ e pós-doutorado em Fisiologia 
e Medicina do Exercício pela McMaster 
University (Canadá). 

Autor de mais de 100 artigos científicos 
indexados na base PubMed (National 
Library of Medicine). 

É diretor de Pesquisa e Educação da Clínica 
de Medicina do Exercício (CLINIMEX). 
Contato do autor: cgaraujo@iis.com.br.
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Um breve ensaio sobre a atração
Jober Rocha*

A Ciência da Física possui uma 
Lei conhecida como da Gra-
vitação Universal, enunciada 
em 1682, pelo físico e ma-

temático inglês Isaac Newton, que dizia: 
“se dois corpos possuem massa, ambos 
estão submetidos a uma força de atração 
mútua proporcional às suas massas e in-
versamente proporcional ao quadrado da 
distância que separa seus centros de gravi-
dade”. A gravitação é, pois, uma proprie-
dade da matéria que se manifesta como 
uma força, a qual é designada por gravida-
de ou força de atração gravitacional.

 
Entretanto, a atração que nos inte-

ressa investigar neste ensaio é àquela que 
atua entre dois seres humanos distintos; 
os quais, embora também submetidos à 
Lei da Gravitação Universal por se tra-
tarem de duas massas, sofrem a atração 
causada por determinadas leis psicológi-
cas e biológicas, as quais, da mesma forma 
que a força gravitacional age, atuam no 
sentido de aproximar os seres humanos 
uns dos outros, em busca do amor ou da 
amizade.

 
Este tema da atração entre pessoas tem 

sido muito estudado por filósofos e psicó-
logos e está, evidentemente, ligado intima-
mente ao amor, ao afeto e a amizade.

 
A atração precede ao amor e à ami-

zade, pois só sentimos estes últimos por 
aqueles que nos atraem. Os dicionários a 
definem como a ação de atrair algo ou al-
guém, de forma encantadora ou sedutora, 
a partir de um conjunto de características 

(físicas, emocionais ou psicológicas) que 
despertem o interesse ou o desejo por 
algo ou alguém. 

 
Segundo os estudiosos do assunto, al-

guns fatores parecem ser os responsáveis 
pela atração entre duas pessoas: a proxi-
midade entre elas; a exposição constante 
de uma a outra; a semelhança de atitu-
des e de valores que ambas possuam; a 
necessidade de complementariedade que 
buscam; a atração física que despertam e 
a carência afetiva que apresentam. Evi-
dentemente deverão existir outros fatores 
que fazem com que surja atração entre 
duas pessoas, como, por exemplo, a ca-
pacidade de guardarem e de dividirem se-
gredos, a lealdade, o carinho, o afeto, o 
apoio, a franqueza e o senso de humor; 
mas, eu considero como os mais relevan-
tes aqueles inicialmente mencionados.

 
Esta atração mencionada tem sido 

fruto de ampla discussão, estudo e pes-
quisa por parte de psicólogos, pensadores 
e filósofos; bem como, de uma eterna ad-
miração, exaltação, louvor, valorização e 
enaltecimento por parte dos poetas e dos 
escritores que utilizam o tema em suas 
obras literárias ao ressaltarem a amizade 
e o amor.

 
Creio que foi o filósofo Aristóteles 

(324 a.C. a 322 a.C.), em sua ‘Ética a Ni-
cômaco’, um dos primeiros a escrever de 
forma substancial e aprofundada sobre a 
atração entre duas pessoas, fato que con-
duziria a amizade ou ao amor, os quais 
ele considerava como virtudes extrema-

mente necessárias à vida. Segundo alguns 
pesquisadores, os escritos de Aristóteles 
consistiriam na mais completa e bela aná-
lise que, filosoficamente, já se fez sobre o 
fenômeno da atração entre pessoas. 

  
Anteriormente a ele, Sócrates (469 

a.C. a 399 a.C.) já havia declarado: “Para 
conseguir a amizade ou amor de uma pes-
soa digna é preciso desenvolver, em nós 
mesmos, as qualidades que nela admira-
mos”. 

 
Platão (427 a.C. a 347 a.C.) teria afir-

mado, por sua vez: “A amizade ou o amor 
é uma predisposição recíproca que torna 
dois seres igualmente ciosos da felicidade 
um do outro”.

Voltando a Aristóteles, podemos 
constatar que ele distinguia três tipos de 
amizades, e consequentemente de amor, 
entre os seres humanos: a fundamentada 
no interesse, a baseada no prazer e aquela 
considerada como a  amizade, ou o amor, 
perfeito.

 
As duas primeiras, segundo ele, eram 

apenas acidentais, porque a pessoa amada 
não era amada por ser quem era, mas por-
que proporcionava algum bem ou prazer 
ao outro. Por isto, tais amizades/amores, 
se desfaziam facilmente se as partes não 
permanecessem como eram desde o iní-
cio; pois, se uma das partes cessasse de 
ser útil ou agradável como fora desde o 
início, a outra deixaria de amá-la. Acres-
ce, segundo o filósofo, que a utilidade e 
o prazer não são permanentes, mas estão 

CRÔNICA 
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constantemente mudando. Dessa forma, 
quando desaparece o motivo da amizade/
amor/atração, esta se desfaz, pois existia 
apenas como um meio para chegar a um 
fim, conforme pensava o filósofo.

 
Quando a atração, que se transforma-

ria em amizade ou amor, se dá por prazer 
ou por interesse, pensava o filósofo que 
até os maus poderiam ser amigos, se ama-
rem e se atraírem. Da mesma forma, os 
bons também poderiam ser amigos dos 
maus e aqueles que não são nem bons 
nem maus poderiam ser amigos de qual-
quer tipo de pessoa. 

  
Todavia, em razão daquilo que são 

por si mesmo, só o terceiro tipo de ami-
zade ou amor poderia ser considerado 
como perfeito para Aristóteles.

 
A amizade ou o amor, perfeitos, para 

ele, seriam aqueles que existiriam entre 
indivíduos que são bons e semelhantes na 
virtude, pois tais pessoas desejam o bem 
uns aos outros, de maneira idêntica, e são 
bons em si mesmos. Estes agiriam em ra-
zão de suas próprias naturezas e não por 
acidente ou interesses particulares. Uma 
amizade ou amor assim, como seria de 
esperar, teria caráter permanente, para 
Aristóteles; visto que, um deles encon-
traria, no outro, todas as qualidades que 
imaginava deveria este possuir. 

 
O filosofo, entretanto, salientava que 

amizades ou amores como estes eram ra-
ros, pois também eram raros indivíduos 
como estes. Acrescentava, ainda, que en-
tre as pessoas idosas era menos frequente 
que surgissem tais amizades ou amores, 
depois de já idosas, pois tais pessoas eram 
menos bem-humoradas e não encontra-
vam muito prazer na companhia umas 
das outras; sendo que a boa disposição e 
a sociabilidade eram consideradas, pelo 
filósofo, as marcas principais da amizade 

ou do amor e contribuíam para que estes 
ocorressem.

 
Ainda, segundo Aristóteles, em todas 

as amizades ou amores que envolvessem 
desigualdades, a amizade ou o amor tam-
bém deveriam ser proporcionais, isto é, a 
parte melhor deveria receber mais amor 
ou amizade do que dava, assim como de-
veria ser mais útil, e de modo análogo, em 
cada um dos outros casos; pois, quando 
o amor ou a amizade era proporcional ao 
merecimento das partes, estabelecer-se-ia, 
de certa forma, a igualdade, que era con-
siderada uma característica essencial da 
amizade e dos amores.

 
O filósofo Arthur Schopenhauer 

(1788-1860), por sua vez, um dos gran-
des pensadores da história a respeito do 
tema, em sua obra ‘A Vontade de Amar’, 
menciona: 

 
“Quando o instinto sexual se mani-

festa na consciência do indivíduo de uma 
maneira vaga e geral, sem determinação 
exata, é porque nela nasce de uma manei-

ra absoluta, a vontade de viver. E quando, 
conscientemente, o instinto amoroso se 
fixa em determinado indivíduo, é que esta 
mesma vontade deseja ardentemente vi-
ver em um ser novo e distinto. O instinto 
do amor é meramente subjetivo, mas sabe 
iludi-los, ocultando-se sob a máscara de 
uma admiração objetiva. Para conseguir 
seus fins, a natureza emprega a sua astú-
cia. Por mais que haja o amor perfeito e 
desinteressado a alguém, o supremo fim 
deste é a geração de um novo ser. É prova 
disso não se satisfazer o amor com uma 
reciprocidade sentimental, mas ter neces-
sidade da posse, do gozo físico. A certeza 
de ser amado não traz consolo quando 
existe a privação daquela que se ama e, 
devido a isso, muitos são os homens que 
têm feito saltar os miolos”.

 
“A vontade de viver, evidente, em 

toda a espécie, é a força soberana que 
atrai duas pessoas de sexos diferentes, 
procurando realizar seus fins no novo 
indivíduo que deve nascer deles. Terá a 
vontade ou o caráter do pai; a inteligên-
cia da mãe, de ambos a constituição físi-
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ca; as feições reproduzirão mais vezes a 
do pai, a figura será semelhante mais fre-
quentemente à da mãe. Tão difícil como 
explicar o caráter particular de cada in-
divíduo, é compreender o sentimento, 
também particular, da inclinação de uma 
pessoa por outra”.

“Não haverá, sem dúvida, um único 
homem que, no primeiro momento, não 
deseje a mulher mais formosa, pois esta 
realiza o tipo mais puro da espécie; depois 
procurará as qualidades que lhe faltam ou 
as imperfeições que não lhe pareçam, 
mas, pelo contrário, qualidades opostas 
às suas. Por isso vemos, por exemplo, os 
homens baixos gostarem de mulheres al-
tas, os loiros das morenas, etc. Quando o 
indivíduo encontra outro, do sexo opos-
to, que o completa, isto é, completa seus 
defeitos, sabe ele, inconscientemente, que 
isto produzirá um novo ser mais perfeito, 
que está exposto à sua criação. Quanto 
mais viril um homem seja, mais procurará 
a mulher que tenha em si, no mais alto 
grau, todas as características da feminili-
dade e vice-versa”. 

 “Existe em todas as grandes paixões 
um cálculo inconsciente com o qual me-
dem os amantes, instintivamente, esta 
parte proporcional necessária a cada um 
deles. O mesmo acontece com o tempe-
ramento; cada qual preferirá, certamen-
te, com uma intensidade proporcional à 
energia de seu temperamento, um tempe-
ramento oposto ao seu. 

De acordo com a lei 
de concordância dos 

sexos, um homem pode 
sentir-se cativo por uma 
mulher declaradamente 
feia, se seus defeitos e 
irregularidades físicas 

são o corretivo do 
homem, por serem 
opostos aos dele. É 

quando, então, a paixão 
alcança seu maior 

grau. Sem o suspeitar, 
o indivíduo é guiado e 
dirigido pelo gênio da 

espécie, e daí se origina 
a importância que este 

liga a certos pormenores 
que lhe deveriam ser 

indiferentes. 

O gênio da espécie está sempre em 
guerra com os gênios protetores do indi-
víduo; é o mais encarniçado inimigo des-
te, pois não titubeia em aniquilar a felici-
dade deste para lograr seus fins”.

 
“A verdade é que todo ser, em si, exis-

te mais na espécie do que no indivíduo. 
Esse interesse pela constituição particular 
da espécie, origem de toda relação amo-
rosa, desde o mais leve capricho até a pai-
xão mais exaltada, faz com que cada um 
conceda ao amor uma importância vital”.

 
Quando Schopenhauer escreveu sua 

obra, a Psicologia (ciência que estuda os 
processos mentais - sentimentos, pensa-
mentos, razão e o comportamento huma-
no) ainda não havia nascido como Ciên-
cia, sendo estudada pela Filosofia. 

A psicologia como um campo auto-
consciente de estudo experimental come-
çou apenas em 1879, em Leipzig, Alema-
nha, quando Wilhelm Wundt fundou o 
primeiro laboratório dedicado exclusiva-
mente à pesquisa psicológica. Da mesma 
forma, a psicanálise (que busca compre-
ender os processos reprimidos pelo sub-

consciente, que geram sintomas como a 
angústia ou a ansiedade) só veio surgir em 
1890, através do médico Sigmund Freud 
que centrou seus trabalhos nos pacientes 
com sintomas neuróticos e/ou histéricos. 
Acho, portanto, bastante aprofundadas 
e meritórias as análises e conclusões de 
Aristóteles e, posteriormente, as de Scho-
penhauer.

Com respeito à abordagem psicoló-
gica, o psiquiatra Sigmund Freud (1856-
1939), considerado como o criador da 
psicanálise, defendia que todo ser hu-
mano era movido, de um modo geral, 
pela busca da felicidade, através daqui-
lo que ele denominou de “Princípio do 
Prazer”, que vale também para o amor e 
para a amizade, em particular. Esta bus-
ca, entretanto, segundo ele, seria fadada 
ao fracasso, devido à impossibilidade de 
o mundo real satisfazer a todos os nos-
sos desejos. A isto, Freud deu o nome de 
“Princípio da Realidade”. Segundo ele, o 
máximo a que poderíamos aspirar, de um 
modo geral, seria uma felicidade parcial, 
valendo isto também para o amor e para 
a amizade. A psicologia positiva, por sua 
vez - que dá maior ênfase ao estudo da 
sanidade mental e não às patologias - re-
laciona a felicidade com as emoções e as 
atividades positivas.

 

Na minha modesta 
maneira de ver a 

questão, relativamente 
aos casos do amor e da 

amizade, o prazer se 
trataria, pois, de uma 

emoção mais fortemente 
vinculada aos sentidos 
físicos e a felicidade 

constituiria uma 
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emoção mais ligada aos 
sentimentos do intelecto 

e do espírito.

O Psicólogo Robert Steimberg, em 
1986, apresentou uma denominada teoria 
triangular do amor. No contexto das re-
lações interpessoais, os três componentes 
do amor, de acordo com a sua teoria, se-
riam a intimidade, a paixão e o compro-
misso. A intimidade englobaria os senti-
mentos de apego, proximidade e vínculo; 
a paixão abarcaria o sentimento conjunto 
de limerência (estado cognitivo e emocio-
nal involuntário que resulta de um desejo 
romântico por outra pessoa, combinado 
por uma intensa, avassaladora e obses-
siva necessidade de se ter o sentimento 
correspondido) e de atração sexual; e o 
compromisso consistiria na decisão de 
permanecer com a outra pessoa, compar-
tilhando ao longo do tempo as conquistas 
e os planos comuns.

 
Atualmente, na Psicologia, em geral, 

existe o consenso de que todos os indi-
víduos amam de modo diferente; pois 
todos possuem histórias diferentes. Ade-
mais, este amor individual se modifica 
com o passar do tempo; isto é, a própria 
forma de entender o amor, que está sendo 
vivido, muda na vida das pessoas à medi-
da que amadurecem.

 
O fato é que desde o surgimento do 

homem na superfície do planeta, os sen-
timentos de amor entre os indivíduos de 
sexos diferentes, felizmente, têm supera-
do os de ódio e de aversão, permitindo 
que a população aumente.

 
A denominada psicologia da atração, 

aceita e divulgada por inúmeros psicólo-
gos modernos, busca explicar o porquê de 
nos sentirmos atraídos por determinadas 

pessoas, que, eventualmente, poderemos 
vir a amar ou ter amizade e a razão de 
querer mantê-las sempre por perto em 
nossas vidas. A origem para este fenô-
meno está, segundo afirmam os psicó-
logos, na força energética que conecta 
os indivíduos, fazendo com que eles 
se sintam emocionalmente próximos. 
Contudo, tanto nos relacionamentos 
amorosos quanto nas amizades, como re-
gra geral, procuramos sempre por pesso-
as que tenham afinidades conosco. Dessa 
forma, poderemos chegar a compartilhar 
interesses, manter conversas mais pro-
fundas e criar maiores laços de empatia. 
Este é, sem dúvida, um assunto fascinante 
e instigante para prolongadas discussões, 
pois afeta a todos nós, seres humanos já 
encarnados e aqueles ainda por encarnar, 
que só o farão caso haja um acordo afe-
tivo prévio entre seus eventuais progeni-
tores, proporcionado pelo mecanismo da 
atração e sob a observação e o consen-
timento do gênio da espécie, conforme 
salientava Schopenhauer. Finalizando, 
gostaria de destacar dois pensamentos di-
vergentes sobre o tema da atração, quer 
para o amor, quer para a amizade, men-
cionados a continuação.

 
Segundo o místico e mestre espiritual 

George Gurdjieff (1866-1949) “É preciso 
ter sempre alguém, de preferência do sexo 
oposto, em quem se possa confiar e falar 
abertamente, ao menos em um raio de dez 

quilômetros. Não adianta se estiver mais 
longe”. Na época e no local em que ele 
proferiu este pensamento, os transportes e 
os sistemas de telecomunicação deveriam 
ser precários, razão, talvez, para o estabe-
lecimento da distância de dez quilômetros.

 
O poeta e escritor brasileiro Mario 

Quintana (1906-1994), por sua vez, em 
sentido contrário ao de Gurdjieff, dizia, 
com sabedoria: “Não te abras com teu 
amigo que ele outro amigo tem; e o amigo 
do teu amigo, possui amigos também”... 

Tanto nos 
relacionamentos 
amorosos quanto 

nas amizades, 
procuramos 
sempre por 

pessoas que 
tenham afinidades 

conosco.

*Jober Rocha é economista, 
aposentado do BNDES, 
escritor e poeta.
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Incursão no Centro do Rio 

Israel Blajberg*

em tempos de Novo Normal

Após seis meses de ausência, 
resolvi ir ao Centro. Por vol-
ta da hora do almoço tentei 
estacionar no BNDES, im-

possível. Tudo fechado. Acabei ficando 
na Catedral, onde a ocupação era muito 
pequena, quase tudo vazio. 

O Triângulo BNH-BNDES-BR 
estava simplesmente deserto, de dar 
medo. As bancas de jornais, na pas-
sarela da BR, estavam fechadas, assim 
como todos os portões do banco e dos 
jardins. O mesmo na BR. 

Já o Largo da Carioca e entorno es-
tava relativamente movimentado, mas 
não consegui imaginar se estaria pare-
cido com um sábado, um domingo, um 
ponto facultativo ou mesmo uma quar-
ta-feira de cinzas... 

Algo não fechava, não estava batendo.  
Dia de semana não parecia mesmo.  

De repente, a ficha caiu... Era o 
Novo Normal... Se me contassem 
não acreditaria que isso podia estar 
acontecendo em uma quinta-feira ao 
meio-dia, quando multidões iam e vi-
nham em todas as direções...  

Lojas fechadas, restaurantes vazios, 
tráfego leve de veículos, VLT e pesso-
as. Uma família vivendo em uma bar-
raquinha montada na calçada, próximo 
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à entrada da garagem do BNDES na 
Almirante Barroso, coisa impensável 
antes da pandemia. 

A feirinha dentro das grades do Largo 
da Carioca aberta, mas sem movimento.

Uma surpresa foi o restaurante 
entre o BB da 13 de Maio e o Itaú 
da Senador Dantas, com boa frequ-
ência. Pela Rua México e Cinelândia, 
movimento fraco.  Aproveitei para ir 

aos bancos, pela primeira vez nesta 
nova era. Nas agências do Bradesco e 
Itaú em que entrei fui logo atendido, 
pouquíssimos clientes. 

Enfim, foi uma nova experiência, 
jamais imaginada, a não ser em um 
artigo semificcional quase premoni-
tório, que nos bons tempos  escrevi 
para o VÍNCULO, sem muita con-
vicção de que um dia poderia acon-
tecer algo parecido...

arquivo
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*Israel Blajberg é aposentado 
do BNDES e escritor. 

Viveu o sonho benedense de 
1975 a 2011. 

...final da tarde, começa a escurecer. 

Cai a noite, o brilho da Lua se reflete sobre o 

Monólito Negro. Desfiladeiro futurista da 

Avenida Chile, vale de taludes gramados e 

paredões de aço e vidro por demais imponentes, o 

contraste à meia-luz lembrando os filmes de ficção 

da Terra devastada, sobreviventes despossuídos 

emergindo das sombras, vindos não se sabe de 

onde em meio aos destroços da civilização...
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Duas importantes obras nas 
saídas de Teresina estão em 
execução graças aos recur-
sos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social (BNDES). Exe-
cutada pelo Governo do Piauí, por meio 
do Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER), a duplicação das BRs 316 (sa-
ída sul) e 343 (saída leste) está orçada em 
R$ 105 milhões, sendo R$ 66 milhões na 
316 e R$ 39 milhões na 343, com contra-
partida do Governo do Estado.

A BR-316 será duplicada num trecho 
de 8,4 Km. Terá quatro viadutos, duas 
faixas de 7,2 m, acostamento e faixa de 
segurança. A via central terá duas faixas 
de tráfego em cada sentido. As pistas mar-
ginais terão duas vias, ciclovia de três me-
tros e calçadas de dois metros. Também 
serão feitas duas passagens de desnível e 
duas passarelas para pedestres. 

Já a BR-343 será duplicada em 9,67 
km, saindo da Ladeira do Uruguai e 
vai até dois quilômetros após o posto 
da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
em direção ao município de Altos. Se-
rão duas pistas de rolamento com duas 
faixas de tráfego. Terá canteiro central 
separador e seis retornos.

Na BR-316 também está sendo 
construído um viaduto composto por 
vão central de 95 metros de compri-

mento em estrutura de concreto ar-
mado, com dois acessos de cada lado, 
um com 120 metros e outro com 80 
metros, totalizando um viaduto qua-
se 300 metros de comprimento. 

De acordo com gerente de Enge-
nharia do Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), Matias Sales, 
50% da obra do viaduto já está pron-
ta. “Nossa previsão é de em quatro 
meses estaremos com essa estrutura 
pronta e liberada para o tráfego”, ex-
plicou o engenheiro. Sobre a obra de 
adequação de duplicação da BR-316, da 

BNDES garante recursos
para duplicação das BRs em Teresina

ATUALIDADE 

qual o viaduto faz parte, Matias desta-
cou que se encontra em andamento e 
que no mais tardar em três meses as vias 
laterais estarão concluídas e liberadas 
para o tráfego. “Ao concluir as vias la-
terais, nós vamos interditar a pista velha 
para que possamos atacar e concluir até 
meados do ano que vem todo o restante 
da obra, ainda temos duas passagens de 
nível para executar que são dois peque-
nos viadutos e toda a duplicação da via 
expressa do eixo central da BR –316, 
mas já teremos a liberação das faixas 
laterais que terão duas pistas em cada 
sentido”, destacou Matias.

São mais de R$ 100 milhões investidos, 
com contrapartida do Governo do Estado

arquivo

Previsão dos governos estadual e federal aponta que os trabalhos serão concluídos até o final de 2020
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Suely Domingues Canero*

Se chegasse alguém...

Todos os dias ela acorda e ar-
ruma a casa. Nada fica fora 
de lugar. Pias sem louças 
para lavar, varal com as rou-

pas limpas penduradas, pisos totalmente 
varridos, cama bem feita... Até sua bolsa 
pessoal ela arruma.

Sempre pensando que se chegas-
se alguém exibiria, com orgulho, sua 
disciplina.

Como se fora a bela adormecida, 
espera alguém que venha despertá-la 
dessa rotina.

– Ela está em seu castelo, olê olê olá...

Seguindo o hábito, toma banho, arru-
ma-se e maquia-se levemente.

Se chegar alguém estará arrumada, tal 
e qual seu lar.

Se tiver que ir a qualquer atividade 
fora de casa, já estará devidamente pronta.

De segunda a sábado, os compro-
missos bancários, compras, academia en-
chem seu tempo.

A geladeira não pode ficar vazia. Está 
sempre abastecida, pois se chegar alguém 
tem o que oferecer.

Assim passa a semana. De segunda a 
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sábado. O relógio acelera o tempo.

– O tempo passou a correr, a correr, 
a correr...

De vez em quando o interfone toca 
e, qual cavalo galopando, ela corre a 
atender. 

Logo a decepção, pois,via de regra, 
é o porteiro avisando que fechará a co-
luna de água.

Domingo, ah! o domingo!

Chegado o domingo, que já fora no 
passado remoto o dia das famílias e ami-
gos se visitarem, segue a rotina na espe-
rança de a campainha tocar anunciando a 
chegada de alguém.

– Mas o muro é muito alto, olê olê olá...

À tardinha, já cansada da inércia, torce 
para a segunda-feira chegar rápido.

Sob as cobertas, de pijama,  abraçada 
a seu cachorrinho, desistindo dos progra-
mas bobos da TV, dá a última olhada do 
dia nas redes sociais. 

Muitos desejos de coisas boas, mui-
tas figurinhas bonitas, muitos abraços e 
beijos... muitos. 

Onde estão esses mensageiros do rei? 

Quanta solidão escondem atrás dessas 
mensagens?

O sono chega e ela se prepara para, 
na segunda-feira, começar tudo de novo. 

Quem sabe alguém chegará de sur-
presa? Quem sabe?

– Adormeceu a rosa assim, bem assim, 
bem assim...

Sem galope, sem campainha, nenhum 
rei ou rainha para o toque dos lábios, para 
o abraço apertado.

– O mato cresceu ao redor, ao redor, ao 
redor... ao redor.

*Suely Canero é contadora, 
aposentada do BNDES e 
escritora. 






