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PDMC
O presidente do Conselho da BMF&BOVESPA, Dr. Gilberto Mifano, deu início a reunião dando
boas vindas a todos e passou, a seguir, a palavra ao Dr.Edemir Pinto, presidente executivo da
BMF&BOVESPA, que agradeceu a presença de todos, pedindo desculpas por não poder
participar do almoço, e solicitando ao coordenador do Comitê Executivo que prosseguisse nos
trabalhos.
Após fazer um breve comentário sobre o caderno contando os principais tópicos contidos no
mesmo leu a agenda da reunião que compreendia:
1) Balanço das ações do PDMC 2002
2) Apresentação do PDMC 2008
3) Palestra do Dr. Luciano Coutinho
Fez a seguir um breve comentário sobre o sucesso do PDMC 2002, graças ao trabalho
desenvolvido pelo Comitê Executivo do PDMC, ao trabalho individual das Entidades que o
compõem, e ao GT do Governo do Mercado de Capitais e Poupança de Longo Prazo.
Ressaltou a seguir quatro ações remanescentes do PDMC 2002 que estavam em andamento:
1)Reforma Tributária
Mencionou que na última reunião do PDMC 2002 realizada na Bovespa, o Secretário Bernard
Appy havia apresentado a proposta de Reforma Tributária que seria enviada ao Congresso.
Disse a seguir, que o deputado Sandro Mabel relator na Comissão de Desenvolvimento
Econômico da proposta da Reforma Tributária, deveria brevemente concluir seu relatório e que
era desejo do governo aprová-la até o final de 2008.
1)Reforma da Previdência
Depois de relatar as iniciativas para que o setor empresarial levasse ao presidente a proposta
de um Novo Modelo Previdenciário para novos trabalhadores, enfatizou que o grande problema
da Previdência era o valor das despesas com o pagamento de benefícios previdenciários que
se aproximava de 12% do PIB e que, a menos que se fizesse a reforma, esse problema se
agravaria nas próximas décadas pela rápida mudança na pirâmide demográfica. O aumento da
expectativa de vida da população e a redução da taxa de natalidade agravará ainda mais a
questão das despesas de benefícios previdenciários em relação ao PIB.
Pediu a seguir ao Dr.José Cechin que resumisse os pontos da sua apresentação que se
encontrava no caderno. O Dr. Cechin voltou a enfatizar a urgência da Reforma tendo em vista
que mudanças introduzidas hoje só trariam efeito pleno três ou quatro décadas depois.
O coordenador pediu posteriormente que o Dr. Celso Azzi comentasse sobre o projeto de lei
que se encontra na Câmara dos Deputados sobre a desconsideração da personalidade
jurídica. Após breve relato da atuação do GT que tratou do assunto informou que o relator
deverá submeter em breve seu relatório e que o projeto irá para a Comissão da Constituição e
Justiça. Sugeriu que o GT voltasse a se reunir e convidasse o deputado que deverá ser o
relator na Comissão da Constituição e Justiça. Caso seja aprovado nessa Comissão o projeto
será imediatamente enviado ao Senado.
O Prof.Rocca fez a seguir a apresentação dos trabalhos que ele conduziu no GT do PDMC
2008, distribuindo a todos sua apresentação.

Comentou que iria concluir a compilação das propostas e enviar a todos a nova versão do
PDMC.
Comentou ainda, que muitas das medidas propostas, sem aprovação unânime, poderiam ser
objeto de constituição de grupos de trabalho.
O Coordenador solicitou a seguir que o Ministro Reis Velloso fizesse a introdução da palestra
do Dr. Luciano Coutinho.
Após tecer considerações sobre a atual crise global o Ministro sugeriu que o Comitê Executivo
voltasse a se reunir extraordinariamente.
Apresentou a seguir o Dr. Luciano Coutinho passando-lhe a palavra.
O Dr.Luciano Coutinho teceu alguns comentários iniciais sobre as ações em andamento do
PDMC 2002 e das novas propostas do PDMC 2008, dizendo que via uma oportunidade para o
encaminhamento de uma Reforma da Previdência em 2009, mas que via dificuldades na
proposta do pilar de capitalização dentro do INSS.
Pediu a seguir ao dr.Eduardo Rath Fingerl , diretor de Mercado de Capitais do BNDES que
fizesse uma apresentação sobre a atuação recente do BNDES no Mercado de Capitis
(apresentação anexa).
O Dr. Luciano Coutinho falou posteriormente sobre a crise global enfatizando, que apesar dos
efeitos negativos que ela teria sobre nossa economia, o Brasil tinha hoje um sólido sistema
financeiro e uma enorme demanda por investimentos em infraestrutura.
Destacou que o nosso mercado de créditos tem um grande espaço para crescer e que tanto o
depósito compulsório dos bancos quanto a taxa de juros que praticamos permitem uma boa
administração do crescimento e da liquidez no nosso sistema bancário. Concluída a
apresentação do Dr.Luciano Coutinho o coordenador passou a palavra ao Secretário de
Política Econômica, Dr.Nelson Barbosa, propondo que a próxima reunião do Comitê Executivo
fosse realizada em conjunto com o GT do Mercado de Capitais do governo.
O Dr. Nelson concordou com a proposta e depois de dizer que muitas das suas observações já
tinham sido feitas pelo Dr.Luciano Coutinho concordou que há uma oportunidade política para
nova discussão da Reforma da Previdência em 2009.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 29º reunião do Comitê Executivo.

São Paulo, 10 de outubro de 2008
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