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1. Comemoração dos “200 anos do Banco do Brasil”

Há 200 anos, acontecia fato inédito na história mundial: uma colônia se transfor-
mou em império. O Brasil passou a ser a sede da Coroa Portuguesa. Em 12 de outubro 
de 1808, através de alvará do príncipe regente D. João, foi criado o Banco do Brasil.

O Banco, instalado em prédio da antiga rua Direita, esquina da rua de São Pedro, 
no Rio de Janeiro, iniciou suas atividades em 11 de dezembro de 1809. Mas ele foi 
exaurido por saques da Corte Portuguesa, em seu retorno a Lisboa, em 1821. Soma-
ram-se a essa “corrida bancária”, o descalabro administrativo e os desmandos finan-
ceiros, durante o Primeiro Reinado. Sob intensa oposição política, ele foi finalmente 
liquidado em 1833.

Passaram-se 20 anos e, em 1853, outro Banco do Brasil, criado dois anos antes 
pelo barão de Mauá, fez, por determinação legislativa, sua fusão com um banco priva-
do de emissão, o Banco Comercial do Rio de Janeiro. Essa operação foi liderada pelo 
visconde de Itaboraí, considerado o fundador do Banco do Brasil.

Decorridos mais 40 anos, em fevereiro de 1893, as assembleias de acionistas apro-
varam a união desse Banco do Brasil com o Banco da República dos Estados Unidos do 
Brasil, criando o Banco da República do Brasil. Alguns historiadores opinam que esse 
deve ser considerado o “terceiro Banco do Brasil”.

Finalmente, o decreto no 1.455, de 30 de setembro de 1905, aprovou os estatutos 
do atual Banco do Brasil. Entre outras determinações é considerado liquidado o Banco 
da República do Brasil, seus bens, direitos e ações foram incorporados ao novo banco. 
Em dezembro, após entendimentos com os acionistas privados e autorização do Con-
gresso Nacional, o governo passou a deter 50% do capital e o controle administrativo da 
instituição financeira, que passou a ser denominada novamente Banco do Brasil. 

Inicia-se, assim, a terceira – ou quarta? – e atual fase jurídica do Banco do Brasil. 
Apesar de possuir nova personalidade jurídica, as operações (clientes e ativos) e os 
principais conceitos e objetivos nacionais são os mesmos de 1853 – o início da segunda 
fase operacional.

2. Razão da comemoração dos “200 anos do Banco do Brasil” 

Há, sem dúvida, 200 anos que o primeiro Banco do Brasil foi fundado – e essa 
efeméride deve ser comemorada. Pode haver questionamento da comemoração dos “200 
anos do Banco do Brasil”, porque há descontinuidades (1833-1853 e 1893-1905) em sua 
história. Mas, seria inapropriado justamente o contrário: deixar de comemorar, resgatan-
do essa memória empresarial e institucional de um “bebê” [BB] de 200 anos”!  

Não há dificuldade em buscar tal “justificativa”. Para qualquer cidadão brasilei-
ro consciente de nossa história deve ser clara a importância de celebrar a criação, em 
1808, de uma das mais importantes instituições constitutivas do Estado Nacional. Seu 
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processo histórico de criação-destruição-recriação-fusão-renomeação-reestruturação, 
quando então se torna perene, traz lições inestimáveis para o conhecimento da cons-
tituição desse Estado. E diz mais sobre a responsabilidade econômica, socioambiental 
e política da gestão desse Banco, que é patrimônio histórico nacional. Assim como 
os silêncios repletos de significados nas canções, as descontinuidades em sua história 
devem ser encaradas como “pausas para reflexão” a respeito de sua necessidade. São 
oportunidades não para questionarmos a comemoração, mas para nos colocarmos ques-
tões sobre seu significado.

3. Razão do intervalo histórico

Muitos brasileiros contemporâneos desse evento e, posteriormente, alguns his-
toriadores, opinaram que a liquidação do primeiro Banco do Brasil foi um erro. Assim, 
logo se conseguiu a aprovação de ato legislativo prevendo o estabelecimento de um 
novo banco. A nova instituição teria capital de 20.000 contos de réis, dos quais apenas 
2.000 seriam subscritos pelo governo. Mas essa tentativa de reorganização do segun-
do Banco do Brasil, em 1833, foi um fracasso, em virtude das fraudes que ficaram na 
memória dos investidores durante a extinção do primeiro banco. Ele não chegou a 
ser estabelecido, devido à impossibilidade de obter recursos privados suficientes para 
constituir seu capital mínimo. 

O país vivia também intensa turbulência político-militar. Era o período que se-
para a abdicação de D. Pedro I, em 1831, da coroação de seu filho, D. Pedro II, em 
1840. Houve a Revolta Farroupilha, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de 1835 
a 1845; as revoltas liberais, em São Paulo e Minas Gerais, em 1842; as Revoltas dos 
Malês (1835) e Sabinada (1837-1838), na Bahia; a Praieira, em Pernambuco, de 1848 a 
1852; a Balaiada, no Maranhão e no Piauí, de 1838 a 1841; e a Cabanagem, no Pará, de 
1835 a 1840. O período regencial foi, à custa da quebra do mito da “índole pacífica do 
povo brasileiro”, período-chave na construção da nação brasileira com grande território 
unificado, distinto da fragmentação da América espanhola. 

As revoltas regenciais, aparentemente nativistas e/ou separatistas, questionavam 
o espaço político reservado para as oligarquias regionais e as províncias periféricas. A 
implantação de medidas descentralizadoras fortaleceu a disputa de poder das elites 
locais. Com a vitória dos que pregavam a centralização absolutista, as províncias re-
voltosas foram subordinadas ao poder central, já sob o império de Dom Pedro II. Só 
com a constituição de um verdadeiro Estado Nacional, tornou-se viável a emissão de 
moeda única aceita nacionalmente. Nos anos 40, legislou-se a respeito do novo padrão 
monetário: a Lei do Padrão Ouro. 

A Lei Euzébio de Queiroz, em 1850, que regulava a repressão do tráfico de 
escravos, teve o papel de quebrar a força econômica dos comerciantes de escravos. Na-
quele estágio não foram conquistados a extinção da escravidão, o assentamento rural 
dos negros libertos (o que exigiria reforma fundiária) e a criação de mercado de traba-
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lho assalariado, cuja expansão, certamente, ampliaria o mercado consumidor interno e 
a necessidade de moeda nacional. 

O começo de longo ciclo cafeeiro no Brasil e o estabelecimento de bancos por 
meio da emissão de ações contribuíram para seguidas fundações de bancos particulares 
de emissão. O primeiro banco privado do país foi o Banco do Ceará, criado em 1936 
e liquidado três anos depois. Em 1838, um grupo de capitalistas fundou o Banco Co-
mercial do Rio de Janeiro, que atuou sem carta-patente até 1842, ao qual se seguiram 
outros estabelecimentos como o Banco Comercial da Bahia, em 1845, o Banco Comer-
cial do Maranhão, em 1846, e o Banco do Pará, em 1847. Quatro anos depois, foi esta-
belecido o Banco Comercial de Pernambuco. Surgiu também o que viria ser o maior 
dos novos bancos: o Banco do Comércio e Indústria do Brasil, fundado, em 1851, por 
Irineu Evangelista de Sousa (1813-1889), barão e depois visconde de Mauá. O nome 
do seu banco, em período de prosperidade de seu controlador, logo mudou para Banco 
do Brasil, o mesmo nome do banco que tinha “quebrado” em 1833.

Mas, no grupo político então detentor de poder, aliado ao imperador, questiona-
va-se a concessão de direitos de emissão a banqueiros que os utilizavam em benefício 
próprio, isto é, de suas outras empresas. Isso se referia, particularmente, a esse Banco 
do Brasil de propriedade do então opositor barão de Mauá. Os “vales” dos bancos 
privados concorriam com as Notas do Tesouro Nacional, causando a depreciação da 
moeda nacional. A discussão sobre a conveniência de criar um novo Banco do Brasil 
estatal com o monopólio de emissão monetária voltou a tomar fôlego em 1853. Era fun-
damental que a fusão dos dois maiores bancos cariocas, o Comercial do Rio de Janeiro 
e o Banco do Brasil, do futuro visconde de Mauá, fosse promovida para criar o núcleo 
do novo Banco do Brasil, oficialmente o segundo. Mais de 50% das subscrições de suas 
ações ficaram asseguradas pelo capital social desses bancos.

Dessa forma, só quando foram estabelecidas as condições mínimas necessárias 
para a soberania nacional – o monopólio estatal da violência e o da emissão de moeda 
nacional – foi fundado, definitivamente, o Banco do Brasil. Seu principal objetivo ins-
titucional era o mesmo do atual: ser banco de governo, servindo a um Estado soberano 
para construir nação integrada e independente.

4. Banco do Brasil: instituição nacional

Instituições constituem o conjunto de estruturas sociais estabelecidas pela tradi-
ção, especialmente aquelas relacionadas com a coisa pública.  Na condição de fenômeno 
sociológico, a instituição constitui estrutura decorrente de necessidades sociais básicas, 
com caráter de relativa permanência e identificável pelo valor de seus códigos de condu-
ta, alguns deles expressos em leis. Sendo assim, uma organização financeira é, algumas 
vezes, mais que um estabelecimento bancário para a promoção de objetivo de finan-
ciamento. É também uma instituição, isto é, um padrão organizado de comportamento 
grupal, bem-estabelecido e aceito como parte fundamental de uma cultura, que inclui 
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hábitos, costumes sociais, leis, modos de pensar e formas da vida econômica nacional. As 
instituições, tipicamente, diferem em distintos contextos. Não adianta mudar, abrupta-
mente, para “macaquear” as de outro lugar supostamente mais avançado.

Instituições têm regras ou códigos formais, mas também informais. No caso do 
Banco do Brasil, seu papel institucional é tanto aquele definido em termos legais ou 
estatutários, por exemplo, conceder financiamento rural, quanto aquele que se conso-
lidou informalmente: atuar como regulador do mercado, prover liquidez quando o mer-
cado interbancário estiver paralisado, balizar as taxas de juros praticadas etc. Isso não é 
anomalia: as sociedades, as economias, funcionam assim mesmo, com um conjunto de 
normas escritas e não escritas.

As instituições financeiras públicas federais são market makers, isto é, “fazedores 
do mercado de crédito, no Brasil”. Há hierarquia entre os agentes financeiros. Os ma-
rket makers são os agentes líderes, com fontes de financiamento em fundos sociais, que 
determinam as taxas de juros de referência para empréstimos. Os líderes têm maior 
capacidade de delinear as tendências do mercado. 

Historicamente, os bancos públicos (assim entendidos os constituídos total ou 
majoritariamente com capitais públicos) de maior porte sempre cumpriram esse pa-
pel, na economia brasileira. Os verdadeiros “fazedores do mercado” de varejo, ou seja, 
bancos cujos comportamentos regulavam a competição no segmento, eram o Banco do 
Brasil e o Banco do Estado de São Paulo (Banespa). No financiamento imobiliário, a 
Caixa Econômica Federal chegou a ser responsável por cerca de 90% do segmento. No 
crédito à infraestrutura e aos insumos básicos, o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) esteve praticamente sozinho. No financiamento ao de-
senvolvimento de regiões periféricas, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste do 
Brasil cumprem papel indispensável.

Nesse sentido, o ambiente econômico é regulado também pelas instituições cria-
das socialmente e não somente por leis do mercado. O mercado, para bem funcionar no 
Brasil, necessita de instituições financeiras públicas. Os bancos oficiais são instituições 
defensoras da sociedade. Sem esses mecanismos institucionais de defesa, o mercado 
levaria sua exploração ao máximo, sem nenhuma trava ou compensação protetora dos 
mais frágeis, sejam cidadãos, sejam empresas. O fato é que, sem as instituições, o mer-
cado não funciona eficientemente. É duvidosa sua autorregulação. Sem elas, ele se 
desorganiza completamente.

Em vez da suposta harmonia de interesses, estabelecida em negociações de mer-
cado, há choques de interesses entre os grupos organizados para a defesa do autoin-
teresse mútuo dos membros. Um governo representativo deve reconciliar ou superar 
os interesses conflitantes para alcançar o bem comum e o funcionamento eficiente do 
sistema econômico. Dessa forma, as instituições, inclusive os hábitos de pensamen-
to sob cuja orientação as pessoas se comportam, são produtos do processo histórico 
passado pela cidadania nacional, embora não estejam sempre de pleno acordo com as 
exigências do presente. Essas instituições herdadas, aparentando fatores conservado-
res de inércia social, são, na verdade, construções coletivas de inúmeras gerações de 
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cujos esforços não se pode prescindir abruptamente. O que não quer dizer que sejam 
eficientes ou intocáveis, mas devem ser compreendidas e respeitadas.

Por exemplo, os funcionários ativos das maiores instituições financeiras públicas 
federais somavam cerca de 200 mil pessoas ao final de 2007.  Esse número incluia 
empregados, estagiários, menores, prestadores de serviços. Todos esses trabalhadores 
seriam, diretamente, prejudicados com a eventual privatização dessas instituições ou 
a transformação em meras agências de fomento, isto é, instituição não-bancária. Elas 
necessitam da ação bancária comercial para bem cumprir a missão social.

Mas o drama social que se estabeleceria com a privatização ou a transformação 
em agência de fomento não teria somente esses personagens. Sendo o principal obje-
tivo institucional do Banco do Brasil conceder financiamentos em prazo adequado à 
agropecuária, ao comércio exterior e às pequenas e médias empresas, como imaginar a 
economia brasileira sem ele atendendo a essas áreas de negócios?

A Caixa Econômica Federal, como outro exemplo, tem como principal objetivo 
institucional financiar o desenvolvimento urbano e social, de modo a contribuir para 
melhorar a qualidade de vida da população brasileira, que seria prejudicada com seu 
definhamento. Sua atuação inclui diversas operações de caráter social, como o atendi-
mento do trabalhador via gestão do FGTS, administração do PIS (abono salarial), pa-
gamento de benefícios do INSS e do seguro-desemprego, o financiamento do crédito 
educativo, o apoio aos recém-formados e a administração das loterias federais. Estas 
têm parte dos seus recursos destinada à seguridade social. Os lotéricos passaram tam-
bém a dar acesso bancário à população de baixa renda.

Essa primeira lição da história dos bancos no Brasil, portanto, serve para dar 
conteúdo à expressão “imprivatizável”, quando aplicada ao Banco do Brasil ou à Cai-
xa Econômica Federal. Ao pensar as instituições financeiras públicas federais de fato 
como instituições, e não só como organizações, justifica-se essa expressão. Como priva-
tizar uma instituição, isto é, um “ente” que baliza o mercado?

5. Fio condutor da história do Banco do Brasil

Uma hipótese para unificar a história do Banco do Brasil em torno de um fio condu-
tor seria que, embora ele tenha experimentado, periodicamente, “crises de identidade” 
(e até mesmo “crises de desaparecimento”), predominou sempre, em última análise, seu 
papel de banco de governo. Ele nunca assumiu, inteiramente, todas as funções clássicas 
de autoridade monetária. Talvez, até porque tenha assumido, na sua “última versão” 
(após 1905), também a função de fomento do desenvolvimento nacional.

O Banco do Brasil foi fundado, pela primeira vez, por D. João, como banco de 
governo. Essa é uma das funções clássicas de bancos centrais, é aquela em que atua, 
prioritariamente, como agente de financiamento do governo, o que inclusive coloca 
limite para sua taxa de juros. Somente quando teve sua Carteira de Redescontos (1920-
1924 e 1930-1945), o BB atuou como banco dos bancos, ou seja, um emprestador em 
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última instância. Em outros momentos, ele foi cerceado nessa função, pois sua atuação  
consistituía fator expansionista do estoque nominal de moeda. Ele também nunca foi 
banco fiscalizador, isto é, supervisor do cumprimento da regulamentação do sistema 
financeiro nacional, visando à estabilidade sistêmica. A Inspetoria Geral dos Bancos, 
em 1921, a Sumoc, em 1945, e, finalmente, o próprio Banco Central do Brasil, em 1964, 
assumiram essa atribuição. Já como banco de câmbio, ou seja, protetor dos valores de 
troca entre a moeda nacional e a moeda estrangeira, estabilizando (ou não) a taxa de 
câmbio, o Banco do Brasil atuou (e atua) como linha auxiliar da política econômica, 
desde a época da Caixa de Conversão. Com a mesma orientação, em seu papel de 
regulador de mercado, foi o banco controlador da taxa de juros e dos termos de finan-
ciamento. Entretanto, nem sempre buscou cumprir a meta da programação monetária 
e/ou da inflação, pois sua prioridade maior foi, em vários momentos, a atuação desen-
volvimentista e não o controle da oferta interna de moeda.

As questões bancárias subordinam-se às monetárias. No século XIX, quando ha-
via excesso dos signos representativos da moeda face às reais necessidades do comér-
cio, os bancos sofriam com a depreciação das notas bancárias. Quando havia escassez, 
criavam-se substitutos da moeda lastreada em ouro. Assim, é impossível traçar a his-
tória das instituições bancárias sem acompanhar o ambiente monetário em que elas se 
desenvolvem. Por isso, estudando a evolução do Banco do Brasil, é necessário tratar 
com insistência das questões de circulação monetária.

A economia não podia prescindir de um banco regulador do crédito, e o governo, 
de aparelho auxiliar da administração que servisse de apoio às finanças públicas. Tam-
bém havia necessidade de um banco controlador do meio circulante.

Dois eram os principais problemas da emissão bancária, quando assumida pelo 
Banco do Brasil. Em primeiro lugar, muitas vezes, ela não tinha limite fixado em lei, 
nem cobertura determinada. Isso assegurava, por um lado, maior elasticidade ao siste-
ma monetário. Por outro, deixava entregue aos seus dirigentes o trabalho de regular as 
emissões de acordo com as necessidades econômicas. O segundo problema do Banco 
do Brasil era a falta de especialização em suas funções. Sem separação entre a função 
emissora e as operações comerciais, o sistema monetário tornava-se mais sensível às 
pressões do movimento comercial. Validava com crédito, sem seleção criteriosa, fos-
sem as altas inflacionárias dos valores nominais, fossem os negócios de risco. Uma ope-
ração ruinosa podia abalar a própria solvência do Banco.

Ao longo de sua história (em suas várias versões), o Banco do Brasil ganhava e 
perdia, sucessivamente, a faculdade de ser o único emissor de moeda. O monopólio 
emissor, ocasionalmente, passava ao Tesouro Nacional. Essas idas e vindas refletiam 
o debate que durou décadas entre a escola “papelista”, que dava prioridade ao aten-
dimento da demanda de meio circulante, e a escola “metalista”, defensora do padrão-
ouro. O Banco do Brasil obedecia ora a uma corrente, ora a outra, de acordo com os ho-
mens que detinham o poder em um ou outro momento. Contudo, em vários momentos 
do século XIX, a chamada “free banking policy” triunfou, retornando o país à pluralidade 
emissora, principalmente sobre o lastro de apólices. Desde que terminasse a reserva 
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de moeda puramente metálica do país, o Banco do Brasil recebia atribuições que lhe 
permitiam absorver a maior parte dos bancos de emissão existentes.

De certa forma, essa dubiedade permaneceu até pelo menos 1986. Em sua con-
dição híbrida de banco comercial e banco central, o Banco do Brasil sempre foi capaz 
de ofertar recursos em quantidade superior à sua captação, na medida em que não era 
obrigado a custodiar parte dos seus depósitos, como os demais bancos comerciais. Além 
disso, como semiautoridade monetária, o Banco também nunca esteve sujeito aos rigo-
res da prática bancária usual, que previa limites de segurança para o encaixe monetário 
e o recolhimento compulsório de certa fração dos depósitos bancários.

Apesar de ter sido proibido de emprestar ao Tesouro, cujos déficits passaram a ser 
financiados com instrumentos próprios, o Banco do Brasil preservou, após 1964, o ma-
nejo de recursos fiscais e a exclusiva capacidade de conceder crédito sem as restrições 
impostas aos demais bancos. Na prática, ficou desobrigado dos depósitos compulsórios, 
uma vez que sua conta de reservas bancárias no Banco Central desfrutava de nivela-
mento automático através da chamada Conta de Movimento. Por isso, manteve-se na 
condição de quase autoridade monetária até as reformas das finanças públicas necessá-
rias para o processo de unificação orçamentária implementada de 1986 a 1988. A partir 
de então, o Tesouro deixou de lhe fornecer os recursos necessários para o atendimento 
das operações de crédito agrícola.

Naquele triênio, a redefinição das relações entre o Tesouro Nacional, o Banco Cen-
tral e o Banco do Brasil, além de estreitaram mais uma vez o seu lugar no âmbito da política 
monetária e fiscal, foram também decisivas para conduzir o Banco do Brasil a uma situação 
de crise, refletida em sua situação patrimonial e financeira. Tal situação somente veio a ser 
enfrentada em 1996, pela primeira vez, e 2001, na segunda tentativa, com a capitalização e 
a reestruturação patrimonial realizada por seu controlador, o Tesouro Nacional.

Ficou então explicitada sua histórica “crise de identidade”. O Banco do Brasil 
deveria assumir-se como instrumento e agente de políticas públicas voltadas para o 
fomento de setores prioritários tais como a agropecuária, a agroindústria e os complexos 
exportadores? Ou deveria dedicar-se, exclusivamente, a explorar todas as dimensões 
de um banco múltiplo, fortalecendo sua competitividade no mercado?

No fundo, a lição da história é que esse impasse é congênito aos bancos públicos. 
A contínua troca de direções, seja em regime ditatorial, seja em regime democrático, 
devido à alternância de poder, tornou insuperável o problema da descontinuidade ad-
ministrativa e estratégica. Mas colou a história do Banco à do Brasil.

6. Em defesa dos bancos públicos

Há uma vertente caricatural na imprensa e no cinema brasileiro que tenta for-
mar a opinião pública sobre a história brasileira de maneira extremamente superficial. 
Justifica-se afirmando que deseja “contar a história do país de maneira clara, objetiva 
e até bem-humorada”. 
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Exemplo disso é a forma como é tratado o importante episódio histórico da vinda da 
Corte para a Colônia portuguesa nas Américas. “Ao trazer cerca de 12 mil acompanhantes 
na sua transmigração para o Brasil, D. João, ao chegar ao Rio de Janeiro, não se viu forçado 
apenas a achar lugar para toda aquela gente morar. Também foi preciso dar-lhes um em-
prego – e um emprego público, é claro”. Continua: “o pior para D. João 6º foi que, ao abrir 
os portos ‘às nações amigas’ (que, ele sabia, era apenas e exclusivamente a Inglaterra) pri-
vou o Estado de sua única fonte de renda: os impostos extorsivos. (...) Dessa forma, a única 
maneira que D. João encontrou para obter dinheiro foi fabricá-lo. Por isso, criou o Banco 
do Brasil. Ao imprimir papel moeda sem lastro, mergulhou o país no poço sem fundo da 
inflação”1. São usadas palavras simples para tratar de situação complexa.

A impressão que causa ao leitor é de que a continuidade inelutável, da origem ao 
presente, portanto, desperta o sentimento de que “o Brasil não tem jeito”. Criar em-
presa estatal é empreguismo. Emitir moeda é inflacionário. Abertura comercial é con-
ceder privilégio. A complexa geopolítica europeia, no início do século XIX, é reduzida 
quase a “viagem de turismo aos trópicos para o prazer de 12 mil acompanhantes”.

Assim é descrita a fundação do primeiro Banco do Brasil. “Quando D. João fundou 
o Banco do Brasil, em 12 de outubro de 1908, só havia três bancos emissores no mundo. 
A ideia era boa. Mas, criado com o capital inicial de 1.200 contos e com o objetivo de gerar 
fundos para manter a corte no Brasil, o Banco logo passou a emitir mais do que arrecada-
va. A seguir, começaram os desfalques, os desvios e o ‘extravio’ do dinheiro”2.

Sem pesquisa histórica profunda e rigorosa, onde os fatos sejam relacionados 
e analisados dentro de seus contextos, será perdida a “batalha da comunicação” e, 
junto com ela, perder-se-á a memória empresarial. Encontrar-se-á a derrota na luta 
cotidiana para ensinar cidadãos brasileiros a ter consciência da complexidade das deci-
sões tomadas ao longo da história nacional. Havia alternativas aos caminhos trilhados? 
Quais eram os conflitos então existentes? Era possível fugir da ideologia dominante? 
Apresentou-se outro pensamento?

Um fato histórico é que os defensores da existência de bancos públicos no país 
tiveram que afiar seus argumentos. Sempre houve ataques a eles, alguns justos, outros 
apenas preconceituosos, muitos movidos a ideologias. A literatura sobre as empresas fi-
nanceiras do Estado desenvolvimentista possui proposição básica. Segundo a argumen-
tação clássica latino-americana, “a experiência parece ensinar que, exceto quando são ex-
pressamente criadas instituições financeiras ‘desenvolvimentistas’ sob controle do setor 
público, dificilmente um país pode resolver os problemas de transferência intersetorial 
(ou espacial) de recursos para os setores mais atrasados ou para novos ou regiões, através 
do desenvolvimento espontâneo de seus intermediários financeiros” 3. Em termos con-
temporâneos: os bancos públicos existem para corrigir as falhas do mercado.

1.  BUENO, Eduardo. História do Brasil. São Paulo, Publifolha/Zero Hora, 1997. 2ª ed.. p. 94.

2.  Idem; ibidem.

3.  CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina. O desenvolvimento recente do sistema financeiro da América 
Latina (1971). In SERRA, José (coord.). América Latina: Ensaios de Interpretação Econômica. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1976. p. 109.
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A concessão de crédito por parte de bancos privados rege-se, evidentemente, 
por considerações de rentabilidade, liquidez e risco das aplicações, e não por seus fins 
sociais ou desenvolvimentistas. O acesso ao crédito desses bancos é determinado pelas 
garantias que podem ser oferecidas. Há tendência de serem favorecidos os que já estão 
estabelecidos em setores de mais alto retorno financeiro e menos riscos. 

É necessário distinguir entre instituição de mercado e instituição de políticas pú-
blicas. Um setor financeiro privado seria funcionalmente neutro, se apenas atendesse 
à demanda efetiva, ou seja, concedesse crédito apenas para o volume de investimentos 
efetivamente desejado pelos agentes econômicos. Nessa circunstância, uma instituição 
de mercado somente promoveria a canalização – e muito provavelmente a concentra-
ção – dos recursos. Ou para os setores mais dinâmicos com respeito à possibilidade de 
expansão, devido à conformação da demanda. Ou para as atividades dominantes, sob 
o ângulo da escala e da rentabilidade. Nesse caso, não seria de esperar que coubesse 
a esse setor financeiro “neutro” a responsabilidade de corrigir determinado padrão de 
desenvolvimento, de modificar a distribuição dos recursos, em outra direção setorial, 
nem de fomentar a elevação da taxa de investimento contraciclo.

Caberia à instituição de políticas públicas, ou seja, de empresa financeira que 
não vise primordialmente à maximização de seu lucro, o papel de contribuir para o fo-
mento do desenvolvimento econômico. Com a funcionalidade “desenvolvimentista”, 
o setor financeiro assumiria papel ativo (não-neutro) na distribuição de recursos. Eles 
seriam direcionados para fins qualificados como prioritários pela política pública. Esses 
fins sociais e econômicos, em grande medida, serão diferentes daqueles que se regem 
por critérios da rentabilidade privada.

Dessa forma, o setor financeiro público compensaria, em parte, a deficiência 
de atuação social do setor privado na intermediação financeira. Nessa funcionalidade 
desenvolvimentista, uma instituição de políticas públicas eleva o fluxo de recursos 
oriundos de “poupança compulsória”, direcionando-os para setores necessitados como 
agricultura familiar, habitação popular, pequenas e médias empresas etc. Com isso 
desconcentra a distribuição de fundos em relação às grandes empresas. Pode também 
priorizar certas atividades, para o alcance de metas de política econômica, por exemplo, 
o fomento à exportação.

A característica de funcionalidade deliberada para o desenvolvimento consis-
te na integração do processo de intermediação financeira com estratégia explícita de 
planejamento. Submete o setor bancário público à orientação de política econômica e 
social, devidamente centralizada, e coordenada com políticas traçadas por ministérios.

Poder-se-ia indagar: por que não tornar o setor financeiro totalmente de proprie-
dade do Estado? Além do conflito ideológico que essa estatização acarretaria em uma 
economia de mercado como a nossa, o monopólio das atividades financeiras impediria 
a busca de performance comparada com a dos bancos privados por parte dos públicos. 
O incentivo da competição é imprescindível para estimular a maximização de lucro 
nas ações comerciais e compensar, pelo menos parcialmente, os pequenos resultados 
em ações sociais. Além disso, os dividendos propiciados pelos lucros dos bancos con-



Banco do Brasi l  -  200 anos

19

trolados pelo Tesouro Nacional passaram a ser importantes para alcançar a meta de 
superávit primário.

Esse ponto é motivo de incompreensão por parte de muitos jornalistas e clientes: 
banco público não se destina a subsidiar todos os clientes, mas apenas aqueles defi-
nidos como prioritários pela política pública. Para os outros clientes, ele tem sim que 
buscar oferecer, na prestação dos serviços bancários, qualidade tão boa ou até superior 
à oferecida por seus concorrentes privados. Mas suas taxas de juros de empréstimos 
e tarifas de serviços devem ser competitivas, porém próximas das cobradas por esses 
competidores. Evidentemente, os condutores da política econômica podem influen-
ciar, indiretamente,  por meio dos bancos públicos, essas taxas e tarifas de mercado. 
Diretamente, em combinação com o Banco Central, o governo pode atuar sobre todos 
os bancos, direcionando, compulsoriamente, alguns de seus empréstimos.

O surgimento da atuação financeira do Estado desenvolvimentista ocorreu quan-
do ele se deparou com a inexistência da adequada infraestrutura socioeconômica e a 
carência de empreendedores dinâmicos nas atividades industriais, dada a mentalidade 
empresarial arraigada ao passado e avessa ao risco. Até então, a atuação, principalmente 
do Banco do Brasil e do antigo Banespa, tinha sido mais no financiamento da retenção 
de estoques de café, ou seja, na atividade de comercialização mais do que na de pro-
dução cafeeira. Após a crise de 1929, o governo federal foi pressionado, implícita ou 
explicitamente, a preencher essas lacunas na economia brasileira. 

As ações do Estado desenvolvimentista poderiam ser classificadas em quatro tipos: 
planejadora, promotora, executora e financiadora. Esta última se deu através da expansão 
de seus estabelecimentos de crédito, aptos a prover a economia com financiamentos em 
longo prazo, necessários ao processo de desenvolvimento urbano-industrial. No modelo 
primário-exportador, a rede bancária, seja privada, seja pública, estava mais capacitada 
a conceder crédito comercial ou, no máximo, crédito à produção agrícola de exporta-
ção. Com o processo de industrialização, ampliando-se as necessidades de investimen-
tos em infraestrutura, foi o setor público chamado a criar novas instituições financeiras 
de fomento. Dadas as condições de grande volume de recursos exigidos, longo período 
de maturação e baixa lucratividade dos investimentos para os quais seus empréstimos 
eram direcionados, fatalmente essa intermediação financeira fugia do interesse dos rela-
tivamente pequenos bancos de propriedade privada então existentes. A perspectiva de 
lucros, em curto prazo, era insignificante, e o montante de recursos a mobilizar era de 
dimensão maior que a capacidade financeira daqueles bancos privados.

7. Metodologias diversas na investigação histórica

Acerca da relação entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento fi-
nanceiro debatem-se posições teóricas antagônicas, com consequentes desdobramen-
tos metodológicos diversos, na investigação histórica. A tese da influência estimulante 
do desenvolvimento financeiro sobre o econômico destaca os efeitos positivos da di-
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versificação das instituições financeiras: menor risco para os investidores, maior vo-
lume de capital de giro e crédito para investimento, alocação mais eficiente da sobra 
líquida de recursos das famílias etc. Entretanto, é impossível demonstrar, efetivamen-
te, a existência de causa unívoca do desenvolvimento financeiro sobre o crescimento 
econômico: as aplicações podem se rentabilizar apenas na órbita financeira e não ser 
intermediadas para a órbita produtiva. Enfim, o surgimento de novas instituições fi-
nanceiras, inclusive as de um mercado de capitais, constitui condição necessária, mas 
não suficiente para o desenvolvimento econômico e social.

Outros analistas acham que há um primado do desenvolvimento econômico sobre 
a estrutura do setor financeiro. Nesse sentido, as modificações da estrutura produtiva, 
como o crescimento do produto, o maior porte das empresas, as inovações tecnológicas, 
a diferenciação de produtos, a maior diversificação, segmentação e inter-relacionamen-
to setorial, a presença crescente e constante de órgãos e empresas públicas, todos esses 
fenômenos provocam demanda diferenciada sobre órgãos de financiamento. Ela refle-
te sobre a demanda e a oferta de ativos financeiros e na própria estrutura do mercado 
financeiro. Nesse processo, há, por sua vez, diferenciação das instituições financeiras, 
concentração bancária e maior participação estatal. De acordo com essa corrente de 
pensamento econômico, o desenvolvimento financeiro foi sempre enfocado a partir 
das necessidades geradas pela progressiva complexidade da economia.

Talvez se aproxime mais da verdade dizer que os aspectos financeiros não cons-
tituem apenas imagem reflexa do processo inteiramente determinado no lado real, 
nem vice-versa. Sendo assim, a estrutura financeira seria uma variável independente 
da formação do capital produtivo. O sistema financeiro possuiria autonomia relativa no 
processo de crescimento da renda. Seria mais adequado não falar em conexão de causa 
e efeito entre o desenvolvimento econômico e o financeiro. Na realidade, há simulta-
neidade de acontecimentos e não “lei da causalidade”, linearmente concebida como  
rígida sucessão de causas e efeitos. Um acontecimento social não ocorre apenas por 
uma causa, mas sim por configuração de causas e efeitos simultâneos e com diferentes 
influências. Cabe ao cientista social desvendá-la. No caso, o objetivo principal deste 
novo volume do livro História do Banco do Brasil - 200 anos é analisar sua atuação, desde 
a reforma bancária de 1964, tanto para suprir as necessidades financeiras quanto para 
fomentar o desenvolvimento econômico e social do país.

Como metodologia, será adotada a cronologia, ou seja, um estudo das divisões 
no tempo com o objetivo de distinguir a ordem de ocorrência dos fatos. Seguirá a 
relação de datas e acontecimentos históricos relevantes, para a história recente do 
Banco, na série de governos brasileiros, desde o regime militar até o atual regime 
democrático. Assim, serão apresentados situações políticas ou eventos econômicos 
marcantes, distribuídos ao longo dos últimos 50 anos, com as participações do Banco 
do Brasil em cada um deles. 

Buscar-se-á fazer a genealogia do “ponto de chegada”: a Agenda 21 - Banco do 
Brasil com Responsabilidade Socioambiental. Em cada capítulo, haverá um estudo 
que tem por objeto estabelecer a evolução histórica recente do Banco com uma série 
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de dados, informações e depoimentos que compõem a história do desenvolvimento 
de cada segmento da sua atividade bancária. Esta reedição do livro A História do 
Banco do Brasil - 200 anos, correspondente ao período 1964-2008, iniciar-se-á com a 
recapitulação de seus principais antecedentes históricos, durante o regime militar.



Capítulo1

Detalhe do funcionamento da agência Metropolitana Pinheiros, em São Paulo, na década de 1970. 

Foto: Acervo Arquivo Histórico do Banco do Brasil



Entre reformas bancárias 
(1964-1984)
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1.8. Situação patrimonial (1979-1985)

1.9. Desajustamento do sistema financeiro brasileiro na 
“crise da dívida externa”
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1.11. Síntese do ciclo militar
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1.1. Introdução

Este novo volume da reedição de A História do Banco do Brasil iniciar-se-á com 
a  recapitulação de seus principais antecedentes históricos desde a reforma bancária de 
1964. Isso é importante para expor ao leitor as motivações das reformas executadas no 
Banco do Brasil (BB), em 1986, e no sistema bancário brasileiro, em 1988.

Com esse objetivo – contextualizar o ambiente macroeconômico, financeiro e 
institucional em que o Banco do Brasil entra em suas últimas décadas –, vamos resgatar 
teses acadêmicas defendidas a seu respeito nesse período1. A metodologia de exposi-
ção buscará fazer uma síntese delas, em ordem cronológica e temática.

Logo, este capítulo inicial cobrirá o período das reformas financeiras de 1964 até 
o fim do regime autoritário e o início de reformas democratizantes. O caráter público 
da atuação do Banco é a principal característica desse período. As raízes da perda de sua 
condição de autoridade monetária encontram-se, consequentemente, na crise fiscal e 
financeira do setor público.

Neste capítulo, será examinada, inicialmente, a inserção do Banco do Brasil nas 
finanças públicas, enquanto ostentou essa condição. Depois se verificará sua ação como 
principal instrumento do Sistema Nacional do Crédito Rural (SNCR), associado às 
transformações estruturais do setor agropecuário brasileiro. No ciclo após 1973, caberá 
mostrar seu papel no financiamento ao comércio exterior e os aspectos centrais de sua 
atuação internacional. Finalmente, será feita uma avaliação sucinta de sua evolução 
patrimonial e resultados no período.

Houve reduções das atribuições do Banco do Brasil como parte integrante do 
Estado2. Primeiro, devido ao processo de diversificação do aparato estatal, por exem-
plo, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 1952, e 
Banco Central do Brasil (BCB), em 1964. Outras causas foram as grandes reformas no 
aparato institucional e nos instrumentos de política econômica do Estado brasileiro. 
Em 1964, iniciou-se o regime político autoritário para executar modernização conser-
vadora. Em 1985, deu-se o início de ciclo político democrático, inclusive com a eleição 
de uma Assembleia Nacional Constituinte para descentralizar o poder governamental, 
dar transparência às finanças públicas e recuperar algumas das prerrogativas do Poder 
Legislativo sobre matéria econômica.

1.2. Autoridade monetária antes de 1964

Até 1964, com um sistema financeiro ainda pouco desenvolvido no país, o Banco 
do Brasil detinha participação central nas tarefas de formulação e normatização da polí-
1.  OLIVEIRA, Fábio Villares de. O Banco do Brasil no ciclo recente: 1964-1979. SP, Dissertação de Mestrado pelo IE-
UNICAMP, 1985. 101 p. VIDOTTO, Carlos Augusto. Banco do Brasil. Crise de uma Empresa Estatal do Setor Financeiro 
(1964-92), Campinas (SP), Dissertação de Mestrado pelo IE-Unicamp, 1995. 258 p. MONTEBELLO, Silvia Camargo. 
BB: Banco do Brasil ou do Governo? Dilema Histórico de uma Instituição (1808-1988). SP, Dissertação de Mestrado pela 
PUC-SP, 1993. 154 p.

2.  VIDOTTO; op. cit.; p. 1-4.
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tica econômica. Ele exercia ainda funções regulatórias, fiscalizatórias e operacionais de 
autoridade econômica na área monetária, creditícia e cambial. 

Antes de ser institucionalizado um banco central “autêntico” no Brasil, suas fun-
ções clássicas eram cumpridas pela Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), 
pelo Banco do Brasil e pelo Tesouro Nacional (TN). Este último detinha o poder de 
emissão,  por meio da Caixa de Amortização, que supria de papel moeda, exclusiva-
mente, a Carteira de Redescontos (Cared) e a Carteira de Mobilização Bancária (Ca-
mob), visto que essas carteiras eram as únicas que podiam colocar tal haver monetário 
em circulação. O BB, ainda como autoridade monetária, operava a Cared e a Camob. 
Esta se destinava a socorrer bancos em situação ilíquida, enquanto aquela fornecia 
redescontos seletivos e de liquidez. Suas Carteiras de Câmbio (Camio) e de Comércio 
Exterior (Cacex) cumpriam as políticas determinadas pela Sumoc. Além disso, compe-
tia ao Banco do Brasil não só a guarda das reservas voluntárias dos demais bancos, mas 
também a realização da compensação de cheques.  No papel de agente financeiro do 
Tesouro, o Banco, além de realizar as cobranças e pagamentos em seu nome, abria li-
nhas de crédito ao governo federal na forma de antecipação de receitas orçamentárias.

Competia à Sumoc, criada em 1945, realizar quase todas as outras tarefas perti-
nentes a um banco central, tais como: determinar a taxa de juros básica, estabelecer a 
taxa de redesconto (assistência financeira de liquidez) e seus limites, implementar a 
política de câmbio, definir os depósitos compulsórios etc. Ao Conselho da Sumoc cabia 
determinar as principais linhas da política monetária e de crédito.

Em resumo, “as atividades normativas cabiam ao Conselho da Sumoc, as execu-
tivas, ao Banco do Brasil, e as de controle e fiscalização à própria Sumoc. Sob esse as-
pecto, a constituição das autoridades monetárias não revelava maiores incongruências, 
pois a competência de seus órgãos estava claramente definida”3.

Na prática, entretanto, a expansão primária dos meios de pagamento era incon-
trolável em virtude, basicamente, do Banco do Brasil conceder créditos ao Tesouro 
Nacional, ser guardião das reservas voluntárias e, simultaneamente, funcionar como 
banco comercial. O Tesouro Nacional carregava junto ao Banco do Brasil um volumoso 
déficit, enquanto este fornecia subsídios nas operações de crédito ao setor privado. Mas 
esse déficit aparecia de forma plena, nas contas do Tesouro, e era apoiado na emissão 
monetária pela via de intricado mecanismo de financiamento.

Quando o Tesouro entrava em déficit, isto é, quando o total dos cheques emitidos 
por ele ultrapassava seus depósitos junto ao Banco do Brasil, este, automaticamente, lhe 
concedia empréstimos. Tal operação exigia, depois, a disponibilidade de maior quantia 
de papel-moeda no Banco, correspondente a determinada fração de seus empréstimos. 
Isso porque, muito provavelmente, no momento da compensação, ele se tornaria de-
vedor junto aos demais bancos. Assim, o BB seria obrigado a descontar alguns títulos 
financeiros junto à própria Cared que, por sua vez, contrairia empréstimo com a Caixa 
de Amortização pelo papel-moeda emitido, pois essa prerrogativa cabia ao Tesouro. Por 
meio desse complexo mecanismo, o Tesouro Nacional acabava financiando a si próprio. 

3.  OLIVEIRA; op. cit.; p. 8.
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No momento do vencimento dos contratos de dívida, era de esperar que o papel-
moeda adicional fosse recolhido. Mas, na prática, isso nunca acontecia, pois o BB dei-
xava de saldar seus compromissos junto à Cared. Quando a Carteira de Redescontos 
atingia o limite legal de suas operações – valia ainda o decreto-lei nº 4.792/42, que 
determinava que 25% do papel-moeda em circulação no país fossem lastreados em 
ouro ou divisas estrangeiras conversíveis –, o Poder Executivo solicitava ao Poder Le-
gislativo a promulgação de lei de encampação, pela qual se anulavam os débitos exis-
tentes nos vários sentidos, o que tornava a emissão puramente fiduciária. Além disso, 
possibilitava à Cared reiniciar suas operações de redesconto. Afinal, historicamente, as 
bancadas ruralistas do Congresso sempre foram muito sensíveis ao argumento de que 
o Banco do Brasil poderia ser obrigado a saldar seus compromissos junto à Cared com 
recursos provenientes do retorno das operações realizadas com o setor privado.

Para desespero dos monetaristas, o descontrole sobre o processo de emissão mo-
netária não se restringia a esse mecanismo. O Banco do Brasil era também o depositário 
das reservas bancárias e, simultaneamente, operava como banco comercial. Quando ele 
expandia seus empréstimos, devido às citadas peculiaridades institucionais, suas reservas 
bancárias raramente definhavam. Quando estava em débito, bastava a ele realizar ope-
ração contábil creditando os recursos transferidos na conta de reserva voluntária da ins-
tituição bancária beneficiada, conta essa existente no próprio Banco do Brasil. Tanto ele 
quanto a outra instituição podiam, assim, em outro momento, expandir suas aplicações.

Quanto ao recurso de colocar tetos quantitativos para seus empréstimos, Oliveira 
Villares diz em tese de mestrado que “embora isso tenha ocorrido, seu cumprimento tor-
nava-se praticamente impossível devido tanto a sua multiplicidade de funções quanto, 
e principalmente, ao fato do órgão normativo das autoridades monetárias ser composto, 
em sua maioria [quatro entre os sete membros], por funcionários do Banco do Brasil, algo 
que, em princípio, dificultava a adoção de qualquer medida que viesse a prejudicá-lo. 
Considerando-se, ademais, que todos os membros do Conselho da Sumoc eram demissí-
veis ad nutum, torna-se plausível supor que existisse certa comunhão de ideias e interes-
ses entre as autoridades econômicas e os dirigentes do Banco do Brasil”4.

O mesmo autor salienta que os instrumentos clássicos de controle monetário 
não eram eficazes. Dada a Lei da Usura, a utilização da taxa de redesconto tornava-se 
inoperante sempre que a taxa de inflação ultrapassasse 12% ao ano. Os títulos de dívi-
da pública de curto prazo – os únicos a possuírem certa aceitação no mercado – eram 
utilizados plenamente para preencher as necessidades de encaixes obrigatórios, o que 
neutralizava os efeitos de uma política de mercado aberto. Por fim, a política de eleva-
ção das reservas compulsórias não tinha nenhuma eficácia, pois tais recursos eram utili-
zados pelo Banco do Brasil para financiar suas operações. Em outras palavras, os depó-
sitos compulsórios, em vez de se manterem retirados, eram repostos em circulação.

1.3. Deficiências do sistema financeiro pré-1964

Antes de 1964, na ausência de correção monetária nos contratos financeiros, 
dois decretos-leis, ambos de 1933, inviabilizavam operações de crédito com funding 

4.  OLIVEIRA; op. cit.; p. 10.
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(composição passiva) em haveres não-monetários, em regime de alta inflação. Um era 
chamado de “Lei da Usura”, que, embora frequentemente burlada por exigência de 
reciprocidades, proibia operações com juros nominais superiores a 12% ao ano. O outro 
decreto ficou conhecido como a “Lei da Cláusula Ouro”, já que impedia legalmente 
a contratação de valores em outras moedas que não a moeda nacional. Em outras pa-
lavras, impossibilitava o uso de correção cambial nos contratos internos, tendo como 
referência, por exemplo, a cotação do dólar.

Assim, os rendimentos dos títulos financeiros eram impedidos de superar ou 
acompanhar a taxa de inflação acima daquele nível nominal, tendo seus valores reais 
corroídos. Geralmente, as aplicações de capital direcionavam-se para o mercado imobi-
liário e/ou de terras (e terrenos), cujos ganhos patrimoniais podiam superar a inflação.

Dada essa incapacidade de o sistema financeiro nacional captar funding adequado 
à consolidação do perfil de endividamento em longo prazo, em fase de industrialização 
crescente, havia demanda potencial de crédito não atendida. As empresas líderes do 
mercado recorriam ao autofinanciamento, possibilitado pela retenção de lucros líqui-
dos, face à elevação da produtividade e da contínua remarcação de preços, quando não 
conseguiam apelar para os recursos externos ou os financiamentos dos bancos oficiais, 
no caso, do BNDES ou do Banco do Brasil.

Outra deficiência do sistema financeiro foi apontada pelos monetaristas insta-
lados na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, ou no Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), em polêmica com os estruturalistas, cujo polo aglutinador estava no 
escritório Cepal-BNDES. Eles criticavam a incapacidade de controlar o estoque de 
meios de pagamento em circulação. Diziam que o Banco do Brasil e o Tesouro Na-
cional eram os grandes responsáveis por esse problema que, segundo eles, era a causa 
primária da inflação. O Banco provocava a expansão primária da base monetária em seu 
relacionamento com o Tesouro e em suas demais operações de crédito.

Até a reforma bancária de 1964, o Tesouro Nacional era apontado como o prin-
cipal responsável pela política de subsídios não fundeada em arrecadação tributária, já 
que recorria ao Banco do Brasil quando não existiam fundos fiscais para a concessão. O 
Banco, por sua vez, concedia empréstimos diretos em condições especiais e se protegia 
por trás do biombo do Tesouro, ficando este como o gerador primário do excesso de 
moeda que provocava a inflação, segundo a visão monetarista. 

Os estruturalistas diziam que as pressões inflacionárias decorriam das limitações, 
rigidezes ou inflexibilidades estruturais do sistema econômico. Denotava a incapacidade 
de determinados setores produtivos em atender às modificações da demanda. A mudan-
ça nos preços relativos, favorável aos bens ainda escassos, face a alguns preços rígidos, era 
a “causa última (primária)” da inflação. Mas esse diagnóstico se baseava muito no estudo, 
realizado pela Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), do caso chileno, cuja 
oferta agrícola era deficiente. Absolutamente, não era o caso brasileiro.

A crítica de Ignácio Rangel, economista do BNDES, aos estruturalistas e mone-
taristas era que ambos buscavam a gênese da inflação numa suposta insuficiência ou 
inelasticidade da oferta – global, no caso dos monetaristas, e setorial, no caso dos estru-
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turalistas –, quando deveriam perceber que o problema inflacionário estava na crônica 
insuficiência da demanda e não, como sugeriam, no seu excesso. O diagnóstico de 
Rangel, em 1963, era de um nível de demanda insuficiente, para assegurar a utilização 
satisfatória do potencial produtivo existente após a expansão da capacidade produtiva 
dos anos 505. Esse problema de demanda era devido à própria inflação, à distribuição 
de renda e à arcaica estrutura agrária, com a concentração da propriedade fundiária.

A elevação não planejada da capacidade ociosa impedia o surgimento de novas 
oportunidades de investimento, após os excessos ocorridos em setores prioritários ou 
incentivados, inclusive o setor primário, foco da atuação do BB. Causava também a 
elevação dos custos fixos unitários, que eram repassados para os preços, resultando 
na chamada inflação de oligopólio. O que ficou conhecido como a curva de Rangel 
representava, graficamente, a ideia de que a inflação brasileira, em vez de regredir, 
crescia com a capacidade ociosa e a retenção de estoques. O nível geral dos preços era 
inversamente proporcional ao nível da produção.

“A demanda, com efeito, pela sua inelasticidade específica, como no caso dos gê-
neros alimentícios, cria condições propícias à manipulação da oferta dos mesmos bens 
ou serviços, no sentido de obrigar o consumidor a aceitar a alta dos preços; por outro 
lado, pela sua insuficiência genérica ou global, reduz as oportunidades de investimento 
do sistema, induz o superinvestimento em numerosos setores, o que é, por sua vez, 
causa da elevação dos custos unitários e, por essa via dos preços. [...] Concretamente, 
o que há é que, em numerosos casos, a agricultura não reage à elevação dos preços 
ocorrida no nível do consumidor final, por um aumento da produção. Ora, isso não 
significa inelasticidade da oferta agrícola, mas, simplesmente, que a comercialização 
dos produtos em causa é feita através de um oligopsônio-oligopólio, que opera como 
se monopsônio-monopólio fosse, e que intercepta, no nível do intermediário, o incre-
mento de preços pagos pelo consumidor final, impedindo que este chegue ao produtor. 
Trata-se, portanto, de uma anomalia no mecanismo de formação de preços, e não de 
inelasticidade da oferta agrícola”6.

Rompia-se, dessa forma, o equilíbrio econômico-financeiro das empresas supri-
doras desses produtos com excesso de estoques e/ou capacidade ociosa. No entanto, a 
alta da relação contábil entre o realizável e o disponível favorecia ao atendimento de 
suas demandas de crédito bancário, sancionada pela oferta endógena de moeda.

“Isso, não obstante, vai afetar, negativamente, o equilíbrio de caixa do sistema 
bancário, movimento esse que, direta ou indiretamente, se vai exprimir como ‘proble-
ma de caixa do Banco do Brasil’. É para socorrer a caixa do BB que o governo emite, o 
que quer dizer que a inflação não se gera no nível do orçamento da União, uma vez que 
tem origem no bojo da economia, por efeito de movimentos autônomos da empresa 
privada. [...] Noutros termos, a emissão não é o ponto de partida da inflação, mas seu 
ponto de chegada, isto é, sua culminação”7.

5.  RANGEL, Ignácio. A Inflação Brasileira. São Paulo, Bienal, 1986 [original de 1963].
6.  RANGEL; op. cit.; p. 13.

7.  RANGEL; op. cit.; p. 9.
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Em sua premonição, Rangel afirmava que, para o nosso desenvolvimento indepen-
dente, o centro da luta, que antes era para “a estruturação do parque industrial”, se deslo-
cava, naquela conjuntura, para “a estruturação do mercado interno de valores”. Dizia: “o 
Brasil entra em um novo estágio, no qual o desenvolvimento não será mais comandado 
pelo capital industrial, mas pelo capital financeiro, que está surgindo com extraordinário 
vigor, sob o impulso da oferta de capitais a taxas negativas de juros reais”8.

1.4. Reforma financeira de 1964

A lei nº 4.595, de 31.12.64, transformou a Superintendência da Moeda e do Crédito 
(Sumoc) em Banco Central do Brasil (BCB) e o seu antigo Conselho em Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), que seria presidido pelo ministro da Fazenda e composto por 
mais oito membros, entre eles os presidentes do Banco do Brasil e do atual Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os outros seis seriam nomeados 
pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal, sendo que quatro deles 
seriam diretores do Banco Central, entre os quais o próprio presidente. As principais mu-
danças em relação ao antigo Conselho da Sumoc foram o número de membros e a perda 
de importância dos administradores do BB, pois só seu presidente faria parte do CMN 
e a maioria seria composta por administradores do BCB – justamente os diretores das 
principais carteiras do BB que seriam transferidas para o BCB9. 

Passaram para a competência do BCB as atribuições relativas ao serviço dos 
meios de pagamento, exercidas anteriormente pela Caixa de Amortização, e os serviços 
da Carteira de Redescontos e da Caixa de Mobilização Bancária, todas antes perten-
centes ao BB. O BCB foi criado com as mesmas funções outorgadas ao BB, em 1945, 
como “agente executivo das decisões do Conselho da Sumoc”, com a transferência do 
BB para o BCB das principais carteiras que executavam essas decisões.

O Banco do Brasil, entretanto, não perdeu todas as atribuições de autoridade 
monetária que lhe competiam com as reformas de 1964. Manteve a função de “agente 
financeiro do governo federal” para a arrecadação de suas receitas e pagamentos de 
suas despesas, apesar de o financiamento dos déficits do Tesouro Nacional ser de res-
ponsabilidade do BCB, através de suprimentos deste ao BB. Para esses suprimentos 
foram criados a Conta de Movimento e o orçamento monetário, que estabeleceria os 
níveis de expansão das operações do Banco. Ele seria também mantido como “instru-
mento de execução da política creditícia e financeira do governo”. Cabiam-lhe, além 
das funções normais de financiamento ao comércio, à indústria e à agricultura, as fun-
ções de adquirir e financiar estoques de produção exportável, executar as políticas de 
preços mínimos dos produtos agropecuários, administrar o serviço da dívida pública 
consolidada, arrecadar os depósitos voluntários de instituições financeiras e prestar os 
serviços de “câmara de compensação de cheques”.

8.  RANGEL; op. cit.; p. XVI.

9.  MONTEBELLO; op. cit.; p. 72.
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O ponto principal da nova lei seria a mudança no processo de emissões mone-
tárias, proibindo ao Banco do Brasil financiar os déficits do Tesouro Nacional. Havia 
a intenção de não mais se confundirem, no Banco, os recursos próprios e os recursos 
oficiais que manipulava. As emissões destinadas a financiar parte dos déficits da União 
deveriam ser determinadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), previamente 
autorizado pelo Congresso Nacional, por meio da lei orçamentária. O mecanismo de 
emissão funcionaria da seguinte forma: quando o BB ou qualquer banco comercial 
necessitasse de recursos para suas operações, recorreria ao BCB, que, se de acordo, 
creditaria o montante respectivo em conta da reserva bancária. Este banco, ao sacar, 
produziria emissão de papel-moeda. No caso de financiamento ao governo federal ou 
por sua conta, o BCB receberia Letras do Tesouro Nacional (LTN) e creditaria o mon-
tante em nome da União, junto ao BB. Em ambos os casos, a entrada de papel-moeda 
em circulação obedeceria às quantidades aprovadas pelo CMN.

Com a reforma de 1964 se constituiu o arcabouço institucional que, aparente-
mente, ia ao encontro das antigas demandas dos críticos da antiga estrutura de múlti-
plas autoridades monetárias. Houve a criação de um banco central autêntico, embora 
não independente, a implementação de um orçamento monetário, a regulamentação 
das operações de crédito da União e a restrição das funções do Banco do Brasil. Po-
rém, em sua implementação, a realidade seria bastante distinta daquela prevista pelos 
legisladores. O Banco Central do Brasil tinha de contratar, junto ao Banco do Brasil, 
a execução de encargos e serviços de sua competência. Como o  Banco Central não 
dispunha naquele momento de meios para realizar a compensação de cheques, esta foi 
mantida no Banco do Brasil, que continuou a ser o depositário das reservas bancárias de 
liquidez, embora em nome do BCB. Dado esse relacionamento, houve necessidade de 
abrir canal de comunicação monetária entre o BB e o órgão emissor (o BCB), que veio 
a ser denominado Conta de Movimento.

Na verdade, mesmo com a reforma bancária de 1964, o Banco do Brasil permane-
ceu como “autoridade monetária híbrida” até 1986. Várias atribuições desta autoridade 
foram mantidas por ele, facilitadas pela preservação de sua estrutura operacional e ad-
ministrativa. Permaneceu como agente financeiro do Tesouro Nacional, sendo arreca-
dador e pagador, tinha seu caixa com as disponibilidades do Tesouro e das entidades 
federais. Era ainda o principal instrumento executor da política financeira do governo, 
encarregado dos programas oficiais de crédito, da política de estoques governamentais 
(compra e venda de produtos agropecuários) etc. Exercia funções em nome do Banco 
Central do Brasil para receber depósitos voluntários das instituições financeiras, exe-
cutar o serviço de câmara única de compensação de cheques, além da incumbência 
de supridor do meio circulante em todo o país; realizar adiantamentos a operações de 
interesse do Tesouro; e aplicar fundos e programas de fomento, cuja gestão tinha sido 
preservada no Banco Central.

Em vista dessa relação com o Banco Central, instituiu-se a Conta de Movimen-
to com as seguintes consequências10: o Banco do Brasil ficou desobrigado, na prática, 

10.  VIDOTTO; op. cit.; p. 21.
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do recolhimento compulsório sobre seus depósitos à vista, uma vez que sua conta de 
reserva bancária no Banco Central desfrutava de nivelamento automático. Deu-lhe 
capacidade de desenvolver suas operações ativas, expandindo seus empréstimos sem 
as restrições típicas às demais instituições financeiras. Manteve o status de semiautori-
dade monetária.

Progressivamente, um grande volume de despesas, inclusive a expressiva par-
cela das operações do Banco do Brasil, que deveria transitar pelo orçamento fiscal – 
Orçamento Geral da União (OGU), votado pelo Poder Legislativo –, era paga sob am-
paro do orçamento monetário. As metas deste podiam sofrer revisões mensais a cada 
exercício, devido à subestimativa da taxa de inflação. Nessas condições, a manutenção 
do canal financeiro entre o BCB e o BB, através da Conta de Movimento, revelou-se 
“extremamente funcional à autonomia de decisões de gastos do Poder Executivo”11.

Além disso, a gestão da dívida pública mobiliária ficou sob a responsabilidade do 
Banco Central do Brasil, e não do Tesouro Nacional. “Resultou dessa configuração das 
autoridades monetárias, até as reformas de 1986-88, um ‘mascaramento’ da verdadeira 
situação fiscal e das contas públicas do país, consolidando o amplo grau de liberdade 
que dispôs a autoridade econômica para formular e implementar políticas”12.

Assim, permaneceu a crítica monetarista ao fato de o Banco do Brasil ainda exer-
cer funções típicas de autoridade monetária e, concomitantemente, atuar como banco 
comercial, impossibilitando o controle sobre a emissão primária de moeda. Os próprios 
depósitos compulsórios do BB junto ao BCB a ele retornavam através da Conta de 
Movimento. Na realidade, essa conta propiciava ao BB o financiamento automático 
de qualquer desequilíbrio de caixa, independentemente de sua origem, e não apenas 
àqueles originados de sua atuação como agente do Tesouro Nacional. 

A ausência de restrições de funding criou a pressão monetarista para colocar al-
gum limite para a expansão de suas operações ativas, impedindo-o que captasse nos 
mercados não-monetários. Os tecnocratas do regime militar impuseram-lhe, de manei-
ra discriminatória, atraso histórico em sua conglomeração financeira, prejudicando-lhe 
a competitividade via mecanismos de mercado. O Banco do Brasil não pôde participar 
do processo, iniciado na segunda metade da década dos 60, de criação de instituições 
financeiras coligadas, conglomeração financeira e concentração bancária, tal como seus 
grandes concorrentes privados.

Até acelerar seu Projeto de Banco Múltiplo, na segunda metade da década dos 
80, a única incursão do Banco ao segmento não-monetário consistia na colocação no 
mercado interno de Recibos de Depósito Bancário (RDB), depois Certificados de De-
pósitos Bancários (CDB), operação iniciada em 1980. O peso desses depósitos a prazo, 
entretanto, era muito pequeno, pois no momento de extinção da Conta de Movimento 
atingia apenas 1,9% do total de haveres do sistema financeiro. 

Como consequência do Banco do Brasil ainda não fazer parte de um conglome-
rado financeiro, ao tomar crédito seus clientes não eram estimulados nem a adquirir 

11.  VIDOTTO; ibidem; p. 22.

12.  VIDOTTO; ibidem; p. 23.
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outros produtos financeiros nem a deixar parcela de seus empréstimos em conta cor-
rente para fazer saldo médio, como alternativa de reciprocidade ao credor. Esse pro-
cedimento era muito comum em outros estabelecimentos bancários. No caso do BB, 
a taxa de juros nominal e a efetiva tendiam a ser a mesma, ao contrário do que ocorria 
nos concorrentes, onde a última era superior à primeira13.

Proibido de conceder créditos ao Tesouro Nacional, repentinamente, o Banco 
do Brasil perdeu seu principal cliente, pois os empréstimos ao governo federal, na épo-
ca da reforma bancária, representavam 55% do total de sua concessão de créditos. Para 
buscar compensar essa lacuna, em sua carteira de crédito, fatalmente, o Banco iria en-
trar em rota de conflito, ou melhor, de “árdua disputa” com o restante do setor bancá-
rio, particularmente com os bancos de propriedade privada. Entretanto, disseminou-se 
a política de aplicações por meio de repasses internos e refinanciamentos das institui-
ções financeiras públicas federais (Banco Nacional de Habitação e BNDES), fenôme-
no que transformou o antagonismo potencial com o governo federal em comunhão de 
interesses com o restante do setor financeiro privado. Mas o BB não participou desse 
processo, pois realizava operações de empréstimos diretamente com o tomador final, 
especialmente no campo. Quanto à disputa por depósitos à vista, caso fosse apenas um 
banco de segunda linha, eles seriam captados pelos bancos privados. Esse era o campo 
de sua atuação que criava mais conflito de interesses com os concorrentes. 

As operações de crédito do Banco do Brasil, desde 1950, embora instáveis, sofre-
ram pequena expansão na década de 5014. Entretanto, o resultado desse desempenho não 
beneficiou, diretamente, o setor privado. Responsável por cerca da metade dos créditos 
concedidos a esse setor, o BB foi obrigado, em meados daquela década, a conter esses 
empréstimos a fim de destinar maior volume de recursos para a cobertura dos crescentes 
déficits do Tesouro Nacional. Evidentemente, o setor privado sentiu a estagnação dessas 
suas operações, pois ele ofertava recursos com taxa de juros subsidiada e não era tão rigo-
roso na avaliação de riscos para a concessão de créditos. A única atividade contemplada 
com crescentes volumes de recursos nesse período foi a agropecuária. O BB respondeu, 
em 1964, por mais de 2/3 dos créditos destinados à atividade.

Os créditos do Banco do Brasil ao setor privado eram fortemente subsidiados, quer 
em relação à inflação, quer em comparação com as taxas de mercado cobradas pelos ban-
cos comerciais. O volume de tais subsídios era o equivalente ao necessário para evitar o 
déficit do Tesouro Nacional. Logo, não se podia dizer, tal como os monetaristas, que “as 
pressões inflacionárias eram originadas do excesso de despesas estatais”. Pelo contrário, 
seria mais correto afirmar que, caso o Banco do Brasil adotasse postura rigorosamente de 
mercado junto ao setor privado, retirando o subsídio nas operações de crédito e elevando 
a taxa de juros cobrada, as emissões primárias de moeda reduzir-se-iam, mas os preços 
poderiam ser remarcados por repasses das elevações dos custos financeiros.

A maior particularidade do Banco do Brasil dizia respeito a suas fontes de re-
cursos. Seus depósitos à vista não refletiam apenas a preferência do público pela ins-

13.  OLIVEIRA (1985: 34).

14.  OLIVEIRA; ibidem; p. 25.
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tituição. Além de ele ser o agente financeiro do Tesouro e, portanto, guardião de suas 
disponibilidades, todas as entidades da administração direta e indireta da União eram 
obrigadas a utilizar, com exclusividade, seus serviços. Em 1967, cerca de 3/4 de seus 
depósitos à vista, e, dez anos após, mais da metade destes eram realizados por entida-
des públicas, principalmente o Tesouro Nacional e as autarquias, além de governos 
estaduais e municipais, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Em média, os depósitos realizados por instituições financeiras chegavam a ultra-
passar a 10% de sua captação total. Como o BB era responsável pelos serviços de com-
pensação de cheques, exigia-se que elas dirigissem parte de suas reservas livres. Por 
fim, os depósitos do público, embora com participações crescentes nos totais do perí-
odo 1967-1978 – de 14,6% a 46,4% –, representavam, em grande medida, as disponi-
bilidades de milhares de funcionários públicos e de empregados de empresas estatais, 
cujas folhas de pagamento eram cumpridas no Banco do Brasil. Em outras palavras, o 
que o define, historicamente, pelo lado da captação, é o mercado cativo que sempre 
possuiu junto à administração direta e indireta da União.

Os depósitos à vista constituíam, antes do regime de alta inflação, nos anos 80, a 
sua principal fonte de recursos. A partir do início da década de 1970, o BB, assim como 
outros bancos, recorria às operações de repasses e refinanciamentos promovidas pelas 
instituições financeiras públicas federais e às operações de empréstimos em moeda 
estrangeira, através da resolução nº 63/67 do Banco Central do Brasil. As operações 
externas, realizadas pelo Banco do Brasil, estavam relacionadas à necessidade de o país 
captar divisas para equilibrar seu balanço de pagamentos. Para tanto, a prioridade no 
período foi a expansão internacional de suas agências.

O BB operava, desse modo, com recursos de maior custo financeiro do que teria 
se recorresse apenas aos saldos da Conta de Movimento. Não era ato irracional, mas 
sim de conveniência política15. A partir do final da década de 1970, banqueiros priva-
dos, em várias ocasiões, passaram a atacar violentamente o instituto da Conta de Movi-
mento. Argumentavam que, em uma economia de mercado livre, era inadmissível que 
o banco oficial possuísse tal privilégio. Esses ataques, veiculados principalmente por 
meio da imprensa escrita, deram origem a forte movimento ideológico no sentido de 
propor a modificação da estrutura das autoridades monetárias, por meio da indepen-
dência do Banco Central do Brasil e da transformação do Banco do Brasil em instituição 
de segunda linha, deixando o mercado para os agentes privados atuarem livremente.

1.5. Evolução da concorrência bancária

O arranjo institucional, formulado após a reforma de 1964, compatibilizou interes-
ses potencialmente conflituosos entre o setor público e o setor privado, na área de crédi-
tos seletivos, canais de repasses de outros tipos de transferências de fundos do BNDES, 

15.  OLIVEIRA; op. cit.; p. 34.
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BNH e BCB-BB para as demais instituições financeiras16. Os bancos privados tinham a 
oportunidade de ganhar lucrativo spread (diferencial entre juros dos ativos e dos passivos) 
nos repasses efetuados, sem correr os riscos de endividamento em termos reais junto ao 
público. Já o Banco do Brasil apresentou, nesse período, queda de importância relativa 
tanto em nível institucional, com a criação do Banco Central do Brasil, quanto em nível 
das organizações bancárias, com a queda de sua participação no total dos depósitos e no 
de empréstimos bancários. Tal queda, até 1979, deveu-se à segmentação e diversificação 
do sistema financeiro após as reformas dos anos 60. Com a manutenção de seu status de 
autoridade monetária, o BB ficou impedido de operar nos mercados não-monetários. Mas 
mesmo assim, continuou a ser a maior instituição bancária nacional.

Quanto à evolução do número de dependências da rede bancária nacional, no 
período de 1967 a 1978, houve tanto a contínua expansão do número de agências, pos-
tos de atendimento bancário, escritórios de representação e outras dependências do 
Banco do Brasil, quanto um processo de redução, no final dos anos 60, da quantidade 
de agências dos outros bancos comerciais17. O BB procurou acompanhar o movimento 
de expansão da fronteira agrícola e atender aos pleitos municipais de instalação de 
“agências pioneiras”. Seu foco esteve, principalmente, no lado do crédito. Por outro 
lado, o processo de abertura de novas agências dos demais bancos colocou prioridade 
na captação de depósitos, a principal fonte de recursos nos centros financeiros. Antes 
de 1964, em razão da inflação que ampliava os spreads bancários, esses bancos fizeram 
movimento de abertura de novas dependências bastante oneroso. Quando a taxa de in-
flação caiu, muitas delas se tornaram economicamente inviáveis – o que provocou asso-
ciações ou vendas de cartas-patentes, que permitiam, somadas, abrir novas agências. 

Essa ampliação da rede de agências de cada banco foi acentuada pela aceleração 
do processo de concentração bancária, iniciada desde o pós-guerra, mas que ganhou, 
nesse período, apoio deliberado da política governamental de fomentar fusões e incor-
porações bancárias18. Essa política, em função dos elevados custos envolvidos nas in-
corporações, não atingiu o anunciado propósito de, no curto prazo, via economia de es-
cala, baixar custos e taxas de juros. Pelo contrário, a concentração bancária, incentivada 
pelo governo, juntamente com a conglomeração financeira, que revertia a segmentação 
criada na reforma de 1964, criou grupo de pressão (lobby) cujos interesses, inclusive na 
formação da taxa de juros, dificilmente deixaram de ser atendidos daí em diante. Mes-
mo porque foram as próprias autoridades econômicas que “solicitaram os préstimos” 
dos “velhos banqueiros”, para salvar da bancarrota várias instituições financeiras de 
“novos banqueiros”. O Banco do Brasil se manteve à margem desses processos, mas 
passou a se defrontar com concorrentes muito mais poderosos.

Além disso, depois que a Lei da Reforma Bancária vetou a concessão de novos 
empréstimos às entidades públicas por parte do Banco do Brasil, elas deixaram de ter 

16.  MONTEBELLO; op. cit.; p. 85.

17.  OLIVEIRA; op. cit.; p. 36.

18.  COSTA, Fernando Nogueira da. Economia Monetária e Financeira: Uma Abordagem Pluralista. São Paulo, Makron 
Books, 1999. Tópico 14.2.2: Estrutura bancária e padrões de concorrência nos anos 70.
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a importância que tinham, anteriormente, na sua carteira. Antes, recebiam 55% do cré-
dito concedido por ele. O Banco passou, então, a direcionar todos os novos créditos ao 
setor privado (principalmente à agropecuária), considerado nesse grupo as sociedades 
de economia mista. Logicamente, os outros bancos, particularmente os estaduais, pre-
encheram o vácuo deixado compulsoriamente pelo BB. Usaram, para isso, os repasses 
internos de instituições financeiras públicas federais e os repasses externos. Não foi de 
estranhar, em consequência, a crise das finanças públicas estaduais, inclusive de seus 
bancos governamentais nos anos 80, após a explosão da crise da dívida externa.

Tudo isso já era indício de que o Banco do Brasil poderia vir a ser controlado 
pelas autoridades econômicas, quando elas assim o desejassem. Durante o regime au-
toritário, a tecnocracia governamental, tanto a instalada nos ministérios econômicos 
quanto aquela situada no Banco Central do Brasil, batalhou para alcançar o poder sobre 
as instituições financeiras públicas federais.

O Banco do Brasil, após ser impedido de transacionar financeiramente com o 
Tesouro Nacional, tentou fazer uma seleção na sua carteira de ativos com critérios mais 
próximos dos utilizados pelos demais bancos. Mas o BB continuou a ser demandado 
pelo governo federal e manteve sua função de banco de fomento, a realizar operações 
de crédito de retorno mais arriscado e com cobrança de juros menores diretamente 
ligadas à produção agropecuária e/ou às pequenas e médias empresas.

Os banqueiros privados reclamavam com frequência da concorrência do Banco 
do Brasil e de que os tetos fixados no orçamento monetário para ele eram, eventual-
mente, mais elevados que aqueles previstos para a expansão de crédito dos demais 
bancos. “É bom lembrar, a propósito, que sendo os empréstimos do Banco do Brasil 
o principal canal de injeção de liquidez na economia, da sua expansão depende, em 
geral, a própria possibilidade de crescimento das operações dos demais bancos. Além 
disso, o crescimento maior do Banco do Brasil se dá geralmente na área rural, onde a 
atuação da rede privada é menos intensa”19.

Os demais bancos comerciais tinham pouco interesse em realizar operações com 
o setor rural. Esses empréstimos teriam custo operacional mais elevado, além de ser 
potencialmente mais arriscados. Havia a necessidade de elevada burocracia (documen-
tos comprobatórios) e de estrutura onerosa para realizar tais operações. Eram maiores 
as possibilidades de inadimplência dos produtores rurais, devido à dependência de 
fenômenos climáticos, à forte volatilidade nos preços dos produtos agrícolas e à siste-
mática intervenção política paternalista, seja do Poder Executivo, seja do Congresso, 
perdoando dívidas. Assim, o pouco crédito agrícola que concediam era porque eles 
estavam obrigados a destinar parcelas (de 10% a 20%) de seus depósitos à atividade.

Com a desmonetização, provocada pela aceleração inflacionária após 1974, dimi-
nuíram essas concessões, em termos reais. Mas o Banco do Brasil permaneceu obrigado 
a fazê-las. Na opinião de analista de seu comportamento na época: “o Banco do Brasil 
ocupa uma posição sui generis dentro do sistema financeiro nacional, situando-se, grosso 
modo, entre os bancos comerciais e os de desenvolvimento”20. 

19.  FURUGUEM, Alberto S. Aspectos da política monetária no Brasil. in CARNEIRO, Dionísio (coord.). Brasil: Dile-
mas de Política Econômica. Rio de Janeiro, Campus, 1977. p. 93.

20.  OLIVEIRA; op. cit.; p. 49.
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Sua forma de atuação era extremamente cautelosa, para evitar a explosão do 
conflito latente com as demais instituições financeiras. Raramente se apresentava ao 
público como instituição que prestava os mesmos serviços financeiros que os demais 
bancos. Pelo contrário, ressaltava, reiteradamente, sua contribuição ao crescimento 
econômico, à produção agrícola, à sustentação das pequenas e médias empresas etc. No 
âmbito doméstico, justificava ser merecedor de privilégios por apenas preencher áreas 
de reduzido interesse para outras instituições financeiras. Compensava essa timidez 
interna com a extroversão em outra fronteira de expansão, o mercado financeiro inter-
nacional, cujos benefícios eram muito mais significativos nos anos 70. Essa atuação vai 
merecer análise especial em tópico mais adiante.

1.6. Financiamento ao agronegócio

Em 1961, tinham sido aprovadas novas medidas governamentais que contri-
buíram para ampliar o volume de aplicações do Banco do Brasil, como o decreto que 
fixou os preços mínimos para o financiamento ou a aquisição de cereais e outros gê-
neros de produção nacional. Visava ao abastecimento interno e à formação de exce-
dentes exportáveis em bases competitivas. Foi dada ênfase às atividades rurais, como 
comprovam os empréstimos concedidos em 1962, que atingiram 11% dos 3,3 milhões 
de estabelecimentos agropecuários recenseados no país. No período anterior, não 
ultrapassaram 7%. Cerca de 90% dos contratos se enquadraram em faixa acessível aos 
pequenos e médios produtores.

Após 1964, houve a expansão do Banco do Brasil para o financiamento ao agro-
negócio (setor rural e industrial relacionado), os empréstimos ao comércio exterior, a 
atuação internacional e o financiamento às pequenas e médias empresas. Este último 
foi reforçado, após 1974, quando o BB se tornou o gestor do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

As operações especiais, via crédito seletivo, e as agrícolas, eram administradas 
pelas autoridades monetárias (BCB e BB), para empréstimos de custeio, comercializa-
ção e investimento ao setor agrícola e para financiamentos aos setores agroindustriais, 
exportadores de manufaturados, às pequenas e médias empresas e a programas regio-
nais específicos21. Apesar de difícil especificação de prazos, custos e condições, devido 
à grande quantidade de fundos administrados pelas autoridades monetárias, operava-
se, em regra, com taxa de juros real negativa. Sendo a remuneração das aplicações 
financeiras (voluntárias e compulsórias), depositadas nas autoridades monetárias, efe-
tuada através de taxa de juros real positiva, esse sistema operava com spread negativo. 
Ele só podia ser mantido se fosse compensado por meio da emissão de papel-moeda, 
superávit fiscal ou a ampliação da dívida interna do Tesouro Nacional. Parcelas subs-
tanciais de recursos obtidos pela emissão de dívida pública eram transferidas dele para 
as autoridades monetárias, que administravam essas linhas de crédito.

21.  MONTEBELLO; op. cit.; p.83.
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O Tesouro Nacional mantinha, então, superávit fiscal, mas também registrava 
substancial elevação de seu endividamento, transferindo essa dívida para o BCB, a 
partir de 1971. Por outro lado, os recursos ociosos das agências administradoras dos fun-
dos compulsórios (FGTS, PIS, Pasep) eram aplicados em Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional (ORTN), com correção monetária, transferindo-os para o Tesouro 
Nacional e deste para as autoridades monetárias.

Segundo Oliveira, “as autoridades governamentais sempre dedicaram especial 
atenção à atividade agropecuária, que, no decorrer dos anos 50 e início da década de 
1960, mereceu tratamento diferenciado por parte do Banco do Brasil. Mesmo durante 
a administração Campos-Bulhões, marcada por uma política [de combate à inflação] 
eminentemente contracionista, o setor agropecuário foi o único a receber maiores vo-
lumes de recursos desta instituição oficial, exceto, apenas, no ano de 1965”22.

É interessante destacar, quanto a essa observação, a percepção do general Gol-
bery, no final do ano de 1964. “Quando as forças conservadoras do empresariado e 
dos proprietários rurais pressionaram o governo, sobretudo na reação à reforma agrá-
ria e à revisão dos sistemas de créditos oficiais, Golbery reclamava, em documento 
secreto: Quem ainda mais reage são, curiosamente, os senhores da indústria. [...] Re-
agem também muitos proprietários rurais, justamente temerosos pela manutenção 
de seus privilégios tradicionais. Não pagar impostos, explorar o suor agrícola, recorrer 
livremente às burras do Banco do Brasil a cada safra que vem, empregar os pingues 
lucros em investimentos imobiliários nos grandes centros ou dissipá-los em consumo 
conspícuo – isso tudo parece que vai acabar. E será a derrocada de todo um estilo de 
vida que embalou gerações”23.

As atividades rurais dedicadas à geração de divisas estrangeiras – via exportação 
– e à produção de alimentos foram as que mais preocuparam as autoridades, no período 
1964-1979. A primeira, devido aos recorrentes desajustes do balanço de pagamentos; a 
segunda, devido ao intenso desenvolvimento urbano-industrial, que exigia maior par-
cela da produção de alimentos destinada aos centros urbanos. Safras abundantes de 
gêneros alimentícios eram vistas como requisitos de combate à inflação.

O Boletim do Banco do Brasil (v.4, nº 2, 1969: 46) atestava: “visando a alimen-
tar  população em crescente expansão e a propiciar mais divisas ao país, esforçam-se 
as instituições oficiais em melhorar a produtividade agrícola, colocando à disposição 
do agricultor linhas especiais de financiamento destinadas à adoção de técnicas mo-
dernas de cultivo”. 

Se ao produtor rural faltavam capital e conhecimento de técnicas modernas, 
às entidades oficiais cabia conceder créditos de produção ao agricultor e “orientá-lo” 
quanto à forma de cultivo. O BB não só cobrava juros mais reduzidos, mas também 
fazia a vinculação do crédito, principalmente de custeio, à realização de certos procedi-
mentos que viriam a ser fiscalizados posteriormente.

22.  OLIVEIRA; op. cit.; p. 57.

23.  Apreciação Sumária da Situação Nacional, reunião ministerial de 30 de dezembro de 1964. Marcado “secreto”. APG-
CS/HF. Citado por GASPARI, Elio. A ditadura derrotada. São Paulo, Companhia das Letras, 2003. p. 170.
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O Banco do Brasil respondeu, sempre, por mais da metade dos créditos concedi-
dos à agropecuária, responsabilizando-se, efetivamente, pela disseminação das operações 
de crédito dentro do setor primário. Ao relacionar produtividade com modernização, con-
tribuiu imensamente para a diversificação e a expansão da agroindústria brasileira produ-
tora de defensivos agrícolas, fertilizantes, tratores, máquinas e implementos.

O setor rural adquiria grande parte desses produtos industriais por meio de fi-
nanciamentos, tornando-se dependente do crédito do Banco do Brasil. Logo, parte 
substancial desses recursos era repassada imediatamente ao setor industrial. Além de 
atingir essa agroindústria, as indústrias que utilizavam insumos ou matérias-primas de 
origem agrícola – como as produtoras de alimentos, de móveis, de calçados, a têxtil 
etc. – foram as mais contempladas por recursos do BB, fortalecendo a comercialização 
desses produtos agrícolas.

Os espaços de produção e comercialização nos mercados agropecuários e agroin-
dustriais apareceram, desde então, articulados em complexos do agronegócio, em que 
o financiamento e os mecanismos de crédito à margem do sistema bancário passaram 
a ganhar importância. Com a redução do crédito subsidiado, elevou-se o autofinancia-
mento sustentado na retenção de lucro. A agroindústria processadora concedia adian-
tamentos aos produtores que eram seus fornecedores, dirigindo-os para a aquisição de 
insumos – e controle da qualidade – sob a orientação da empresa industrial, ou para as 
compras antecipadas das safras. Houve expansão do esquema “40-30-30” no financia-
mento do produtor, isto é, os percentuais referentes ao capital próprio, ao adiantamen-
to da indústria processadora e ao crédito bancário.

Nesse sentido, o Banco do Brasil era uma instituição voltada, primordialmente, 
para o setor rural, já que, mesmo suas operações com o setor secundário eram, em gran-
de parte, vinculadas à atividade agropecuária. Isso porque as indústrias contempladas 
com mais recursos relacionavam-se, direta ou indiretamente, com o setor rural.

Tornou-se o principal agente do Sistema Nacional do Crédito Rural (SNCR), 
embora tenha deixado de ser responsável pela política de financiamento agropecuário, 
formalmente transferida da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (Creai) do BB 
para o CMN e o BCB. Mas isso ocorreu sem nenhum antagonismo agudo, mesmo por-
que os quadros do Banco Central saíram do próprio BB.

O custo do crédito rural apresentava taxa de juros negativa, bancada pelo governo. 
O crédito subsidiado era o instrumento principal da política agropecuária. O Banco do 
Brasil manteve-se, historicamente, responsável por 2/3 ou mais do fluxo desse crédito.

A fonte fundamental dos recursos do SNCR nas duas décadas iniciais de sua 
existência (a partir da lei 4.829 de 05.11.65) esteve no orçamento monetário, portanto, à 
margem do orçamento fiscal. Estava principalmente no Fundo Nacional da Agricultura 
e Indústria (Funagri). Os empréstimos direcionados, alternativa aos depósitos compul-
sórios dos bancos, constituíam apenas fonte complementar.

O financiamento do investimento agrícola beneficiou a expansão do setor automo-
tivo e de implementos. Já o financiamento ao custeio estimulou a expansão da indústria 
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de fertilizantes e defensivos. Além do crédito do Banco do Brasil e do BNDES, os incen-
tivos fiscais e à exportação compuseram as políticas públicas favoráveis à modernização 
do complexo agroindustrial brasileiro.

É possível, entretanto, fazer uma lista com as principais críticas contra a forma de 
funcionamento do SNCR, lançadas no início dos anos 8024:

1. Ineficiente: a relação crédito/produção crescia ano a ano.

2. Impactos macroeconômicos negativos: provocava a expansão descontrolada da 
base monetária e a elevação do nível de preços.

3. Caráter socialmente injusto: devido ao seu critério distributivo, contribuindo para 
a concentração de renda e da riqueza, particularmente da propriedade da terra.

4. Concentrava o crédito nos grandes produtores.

5. Provocava inflação dos custos de produção.

6. Elevava o preço da terra.

7. Financiava tecnologia inadequada.

8. Permitia o vazamento de recursos subsidiados para a órbita especulativa.

A crise fiscal-financeira do Estado mais a doutrina monetarista hegemônica do 
início da década de 1980 guiaram a reforma do crédito rural, cujos impactos foram 
graves sobre o BB no período. Houve decréscimo significativo dos fluxos de crédito 
concedidos, especialmente dos dirigidos ao investimento. A indexação (ampliação da 
incidência de correção monetária) generalizou-se para todos os valores contratados. A 
tentativa de privatizar o crédito rural, passando-o para os bancos privados, foi frustrada, 
parcialmente, porém o volume concedido pelo Banco do Brasil reduziu a 50% do total 
anterior, de 1983 a 1985.

Na realidade, o crescimento do setor agropecuário na primeira metade da década 
de 1980 apresentou correlação negativa com a queda do volume de crédito bancário 
disponível para o setor. Esse fato esteve na raiz da crise do Banco do Brasil como ins-
trumento de política de crédito rural.

1.7. Apoio ao comércio exterior e internacionalização

Apoio ao comércio exterior e internacionalização foram outros eixos principais de 
expansão do Banco do Brasil ao lado do crédito agropecuário. Sua atuação, nesses cam-
pos, também se pautou por diretrizes mais gerais da política econômica, adequando-as, 
porém, aos seus próprios interesses empresariais.

O Banco do Brasil, em sua história, relacionou-se, inicialmente, com o modelo 
primário-exportador. Depois, apoiou a política de industrialização por meio de substi-

24. VIDOTTO; op. cit.; p. 28.
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tuição de importações através do fomento de atividades que contribuíram para expan-
dir e diversificar a pauta de exportação, mas o principal agente financeiro desse modelo 
industrial foi o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criado em 
1952. Depois de 1970, quando o censo demográfico constatou que a população urbana 
tinha ultrapassado a rural, o financiamento ao desenvolvimento urbano passou a ser a 
prioridade da Caixa Econômica Federal. Esta, antes com diversas subsidiárias estadu-
ais, tinha sido unificada em 1969. O Banco do Brasil concentrou-se, a partir de então, no 
processo de internacionalização de sua estrutura operacional, ingressando no mercado 
de euromoedas e tornando-se instrumento decisivo para diminuir os constrangimentos 
cambiais. Porém, com a crise da dívida externa, sentiu imensamente seu impacto na 
necessidade de renegociação dos débitos contraídos.

Em março de 1967, o general Arthur da Costa e Silva assumiu a Presidência da 
República e, no dia 20 do mesmo mês, Nestor Jost tomou posse no Banco do Brasil. 
Até então, o Banco instalara poucas agências no exterior. A gestão Jost inaugurou nova 
orientação ao lançar o Banco, com maior impulso, no plano internacional, dando priori-
dade para a abertura de agências na América Latina, a começar pela filial de Santa Cruz 
de La Sierra, na Bolívia. Realizaram-se negociações com as autoridades peruanas para 
instalação de agência em Lima. Planejou-se também a criação de filiais ou escritórios 
nas cidades do México, Bogotá, Caracas e Quito. Autorizou-se a abertura de filial em 
Nova Iorque, sob a justificativa de serem os Estados Unidos o país onde se concentrara 
o maior volume do intercâmbio comercial e financeiro do Brasil com o exterior.

Até o final da década de 1960, suas agências externas situavam-se na América 
do Sul e restringiam sua atuação ao financiamento de transações comerciais entre o 
Brasil e os países onde se localizavam. A abertura do escritório em Nova Iorque ocor-
reu em 1969 e, a partir do biênio 1970-71, quando se instalou em Londres – o maior 
centro financeiro mundial – o BB ingressou no mercado de euromoedas e, posterior-
mente, tornou-se banco internacional atuante na “reciclagem dos petrodólares” dos 
países produtores de petróleo para o endividamento externo brasileiro. Mas não foi 
ativo apenas nas operações financeiras, pois suas agências eram abertas nos países com 
os quais o Brasil mantinha intenso fluxo comercial, segundo os interesses da política 
governamental de comércio exterior. Isso após a crise do petróleo, mas antes dela, e an-
tecipando em muito o movimento de outros bancos brasileiros, o Banco do Brasil já se 
movimentava internacionalmente para compensar o ritmo de suas operações internas, 
insuficiente para absorver todo seu potencial de crescimento.

Os relatórios de 1970 mostram que o Banco havia cumprido, no quadriênio da 
presidência de Nector Jost, a meta de consolidar sua presença no exterior, com a inau-
guração da agência de Hamburgo e o início do funcionamento de escritórios do Mé-
xico, Londres e Tóquio. Foram iniciadas gestões para a instalação de filial em Paris e 
estudos para a agência de Milão. Em 1971, já existiam 975 agências no território nacio-
nal e 14 no exterior. O Banco associou-se a quatro instituições financeiras de prestígio 
internacional e criou, em Londres, o European Brazilian Bank Ltd. (Eurobraz), uma 
empresa de investimentos. Depois, as associações foram com a Cia. Arabe et Internatio-
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nale D´Investissement, em Luxemburgo, o Banque Arabe er Internationale D´Investissement, 
em Paris, e o Brazilian American Merchant Bank, com capital exclusivo do BB, em Grand 
Cayman.

 Em 1973, época em que o general Ernesto Geisel era presidente da Petrobras, 
o Banco Econômico tinha se associado, com participação paritária, à Petrobras Química 
S.A. – Petroquisa e à Mitsubishi Chemical – Nissho Iwai, no projeto Polialden, para a pro-
dução de polietileno, marcando tal participação o seu ingresso no Polo Petroquímico 
da Bahia. Logo após tal associação, quando o general Geisel assumiu a Presidência da 
República, em 15 de março de 1974, o diretor superintendente do Banco Econômico, 
Ângelo Calmon de Sá, membro da família baiana que controlava o banco, foi convoca-
do para sua equipe de governo. Deu-lhe a direção do Banco do Brasil, na qual perma-
neceria de março de 1974 a fevereiro de 1977, quando passou a ocupar o Ministério da 
Indústria e Comércio, no lugar do ministro demitido Severo Gomes, industrial e, pos-
teriormente, senador paulista (1983-1991). Foi ele o quarto membro da família Calmon 
a ocupar um ministério na história brasileira.

Durante a crise provocada pela primeira grande escalada dos preços do petróleo, 
o Banco do Brasil já tinha conseguido marcar presença nos cinco continentes com a 
criação de escritórios de representação em Sydney, na Austrália, e Lagos, na Nigéria. 
No exterior, além de associar-se a grandes banqueiros em empreendimentos diversos, 
elevou para 36 unidades o número de agências.

Em fevereiro de 1977, assumiu a presidência do Banco o catarinense Karlos 
Heinz Rischbieter, que reorientou o foco para o mercado interno. Sugeriu a criação de 
500 postos avançados de crédito rural, priorizou a concessão de crédito às pequenas e 
médias empresas e ampliou o apoio à pesquisa tecnológica e científica. Preocupou-se, 
internamente, em desobstruir os canais administrativos por meio de maior delegação 
de autoridade e da elevação das alçadas decisórias. O general João Baptista de Oliveira 
Fiqueiredo assumiu a Presidência da República em 15 de março de 1979. No dia se-
guinte, assumiu a presidência do Banco Oswaldo Roberto Colin, funcionário veterano 
da Casa. Karlos Rischbieter passou a ser o ministro da Fazenda até o ano seguinte, 
quando foi substituído por Ernane Galveas. Nos seis anos de gestão Colin, o Ban-
co instalou cerca de 2.000 postos de atendimento, sendo quase metade no Nordeste. 
Quando saiu, o corpo funcional já reunia mais de 116 mil servidores. Contrastava com 
a austeridade no início do regime militar, pois, em 1967, tinham entrado apenas 758 
servidores, contra 3.293 do triênio anterior. No final do governo Goulart, eram apenas 
33.549 funcionários.

Em 1980, ainda sob o impacto do segundo choque do petróleo, no campo da 
energia o destaque foi para o desempenho do Proálcool (Programa Nacional do Álcool), 
que superou todas as metas fixadas e foi em grande parte financiado pelo Banco do 
Brasil. Na área internacional, a atuação do Banco contribuiu para a expansão do inter-
câmbio comercial e para a captação, através de empréstimos e lançamento de bônus, 
das divisas estrangeiras que o país necessitava. Só a título de empréstimos, conseguiu 
levantar US$ 2,206 bilhões. Isso não seria possível se o Banco não contasse com a per-
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formance da sua rede externa, então com 61 unidades, além de três subsidiárias sob 
seu controle. Presente em Viena e inaugurada a dependência de Macau, no Extremo 
Oriente, já cogitava o Banco de instalar-se em Varsóvia.

No relacionamento com o exterior também se destacaram a atenção especial para 
com a região do Caribe, onde se inauguraram duas novas dependências, a conclusão dos 
estudos para reforçar a posição no Extremo Oriente, onde o Banco logo contaria com 
cinco filiais, e a expansão na África, com a prevista elevação para 12 do número de repre-
sentações. Criou-se o Banco Brasileiro Iraquiano, primeiro banco binacional integrado ao 
Banco do Brasil, que enxergava na experiência uma forma segura de atuar na região.

O Banco caminhava para se transformar em conglomerado internacional. Em 
1982, firmou contratos com a Petrobras para arrendamento de plataformas de prospec-
ção submarina, com reflexos positivos sobre o balanço comercial brasileiro. Constituiu, 
para operar especialmente neste tipo de negócio, a subsidiária BB-Leasing Company 
Ltd., sediada em Grand Cayman. Na África Mediterrânea, abriu dependências no Cai-
ro, Casablanca e Túnis; ao sul do Saara, em Dakar e Libreville. Inaugurou também a 
BB-Tours Voyages et Tourisme, empresa sediada em Paris, visando à ampliação do fluxo 
turístico para o Brasil.

Quanto ao comércio internacional, o BB continuou mantendo, igualmente, po-
sição de destaque. Desde 1953, com a criação da Carteira de Comércio Exterior (Ca-
cex), cabia ao banco a responsabilidade pela administração, controle e contabilidade do 
comércio exterior. Essa carteira gozava de certa autonomia dentro da própria institui-
ção, por exemplo, por mais de 15 anos Benedito Moreira permaneceu à frente dela, o 
que não ocorria com qualquer outro funcionário do primeiro escalão25. O Banco tomou 
para si, efetivamente, a função de principal promotor do comércio externo brasileiro, 
atuando em todas as áreas relacionadas com o objetivo de facilitar a comercialização 
internacional dos produtos brasileiros, mas, principalmente, na concessão de créditos 
à exportação. Frequentemente, as transações no comércio mundial se decidiam pela 
maior facilidade (em termos de prazos e taxas) concedida nos pagamentos.

A Cacex foi um das mais especializadas estruturas internas do Banco do Brasil. 
A nomeação do seu chefe era prerrogativa do presidente da República e a carteira con-
duzia com certa autonomia a política setorial. Isso ocorria, embora essa política fosse 
formulada e normatizada pelo Conselho Nacional do Comércio Exterior (Concex), um 
órgão colegiado interministerial. De 1966 a 1990, a Cacex atuou como sua secretaria 
executiva. Ela tinha disponibilidade de recursos específicos: os do Fundo de Financia-
mento à Exportação.  

Na área externa e graças ao excesso de liquidez internacional, através da reso-
lução nº 63, de 1967, o Banco Central do Brasil, desde que as condições dos contratos 
fossem aprovadas quanto ao volume e ao custo, passou a permitir ao setor financeiro 
privado, bancário e não-bancário, a opção de financiar suas aplicações domésticas via 
repasses de recursos externos26. Era a forma de pressionar para baixo o custo financeiro 

25.  OLIVEIRA; op. cit.; p. 69.

26.  MONTEBELLO; op. cit.; p. 78.
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doméstico e diminuir a desvantagem financeira das empresas nacionais que não ti-
nham expressão internacional para ter acesso direto a esse mercado.

Em 1984, grande parte dos subsídios creditícios embutidos no financiamento do 
comércio exterior brasileiro já havia sido extinta. Com a carência de recursos orçamen-
tários do Estado, recorreu-se à política cambial ativa, para incentivá-los. Ao longo do 
restante da década, as operações relacionadas com o financiamento do setor exportador 
tenderam a perder importância entre as operações ativas do BB.

A expansão externa do Banco do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, 
na Europa e no Japão, teve o objetivo de financiar o déficit no balanço de transações 
correntes, ao mesmo tempo em que as lucrativas operações cambiais e financeiras, no 
mercado internacional conciliavam suas duas lógicas: a pública e a empresarial. A pe-
netração no continente africano, provavelmente, foi orientada pela política externa do 
governo brasileiro.

No exterior, o Banco do Brasil antecedeu em pelo menos meia década o processo 
de diversificação financeira que fez no mercado interno. Abriu empresas de leasing, 
de trading, companhia de seguros etc. O Banco tornou-se, entre 1974 e 1975, o maior 
repassador de recursos externos via resolução 63, respondendo por ¼ dos empréstimos 
por meio desse mecanismo. Ele captava recursos de curto prazo no mercado interna-
cional e ofertava empréstimos de longo prazo no Brasil, respondendo às diretrizes da 
política econômica. 

Com a mudança das condições financeiras internacionais, principalmente com 
a moratória do México, em 1982, a fragilidade financeira associada ao descasamento 
de prazos, levou a que sua principal agência externa, em Nova Iorque, necessitasse 
ser socorrida por uma rede de proteção montada pelos principais credores do país. O 
BB perdeu bilhões de dólares em depósitos interbancários e não tinha como reduzir os 
ativos na mesma proporção e com a mesma velocidade. Tornou-se inteiramente refém 
das novas condições de refinanciamento das linhas interbancárias. 

Sua atuação internacional passou a ser condicionada pelas fases e projetos de re-
negociação da dívida externa brasileira. Quando as entidades do setor público brasilei-
ro deixaram de honrar o pagamento dos empréstimos junto às instituições financeiras 
internacionais, obrigaram o Tesouro Nacional, como avalista, a cumpri-lo, acionando 
o Banco do Brasil na qualidade de seu agente financeiro. O Banco passou a cobrir os 
débitos das empresas estatais inadimplentes. Até 1986, os recursos para esse fim apa-
reciam como despesas do orçamento monetário.

1.8. Situação patrimonial (1979-1985)

Na fase ascendente do ciclo 1967-1978, as políticas setoriais executadas pelo 
Banco do Brasil, especialmente as de financiamento agropecuário e ao comércio ex-
terior, foram instrumentos úteis ao padrão de crescimento então adotado. Quando as 
políticas macroeconômicas deixaram de ser expansivas, no ciclo 1979-1985, as políticas 
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setoriais subordinaram-se aos programas de ajuste cambial e diminuição do dinamismo 
do mercado interno, controlando a demanda agregada pelas políticas monetária e fiscal. 
O crédito ao setor agropecuário passou por contingenciamento devido aos cortes pro-
movidos no orçamento monetário, que continha as contas ativas do BB e do BCB27.

Na reforma bancária de 1964, com o pragmatismo característico de todos que as-
sumem a responsabilidade de gerir a política econômica, não se pretendeu acabar com 
o antigo relacionamento entre o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil. Sempre, em 
“momentos de apuros”, em diferentes épocas da história econômica brasileira, foi um 
instrumento eficiente de “socorro”28. Graças à preservação desse “canal de socorro”, 
após o segundo choque de petróleo e o choque de juros internacional, ele estava dispo-
nível para ser novamente utilizado. A partir de 1979, provou ser útil sua manutenção.

Em 1983, após acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), houve a 
fixação de taxas reais de juros em todas as linhas de crédito, exceto o abatimento da 
correção monetária para umas poucas linhas e regiões menos desenvolvidas. Em 1984, 
o Banco Central do Brasil tinha como presidente Afonso Celso Pastore. Sua estratégia 
monetarista impôs contingenciamento em todas as aplicações do Banco do Brasil e cor-
te de subsídios ao açúcar e trigo. Iniciou-se também sua utilização para captar recursos 
com a finalidade de carregar títulos de dívida pública.

O crédito concedido pelo Banco do Brasil sofreu, anualmente, decréscimos reais 
cumulativos29. Sua participação no total do sistema financeiro nacional reduziu-se para 
apenas 6,5%, em 1984. De 1979 a 1984, o volume de crédito rural contratado através 
do BB caiu 65%. Fracassou a tentativa de ampliar a exigibilidade dos demais bancos 
direcionar crédito para a agropecuária, porque o processo inflacionário levou à fuga 
dos depósitos à vista, que era a base de incidência das exigibilidades. No caso deles, a 
queda, no mesmo período, foi de quase 60%.

De 1979 a 1984, os depósitos perderam participação no passivo do Banco do Bra-
sil, embora tenha elevado a captação de depósitos a prazo30. Os repasses internos per-
maneceram relativamente estáveis por conta do Banco Central do Brasil e do Tesouro 
Nacional, mas os de origem externa ampliaram-se expressivamente, atingindo partici-
pação de 20% após a maxidesvalorização de fevereiro de 1983. A Conta de Movimento 
liderou a queda do total do passivo. Representava, em 1978, cerca de ¼ do passivo, 
tendo sua participação sido reduzida para em torno de 3% do passivo em 1984, e 9% no 
ano seguinte, anterior ao de sua extinção definitiva. O Tesouro Nacional passou a fazer 
suprimentos específicos para as operações de interesse do governo federal.

Mesmo com sua atuação sofrendo contingenciamento e ele, consequentemente, 
perdendo participação no mercado, o desempenho do BB ao longo da primeira metade 
da década de 1980 foi lucrativo, resultando em elevada rentabilidade patrimonial31.  

27.  VIDOTTO; op. cit.; p. 44.

28.  MONTEBELLO; op. cit.; p. 90.

29.  VIDOTTO; op. cit.; p. 46.

30.  VIDOTTO; op. cit.; p. 48.

31.  VIDOTTO; op. cit.; p. 49.



Banco do Brasi l  -  200 anos

45

Esses resultados estavam associados, de um lado, ao funding representado pela Conta 
de Movimento, pelo expressivo volume de depósitos à vista (mais da metade efetuado 
por governos), além de repasses internos e externos com taxas de juros muito abaixo 
das que vigoravam no segmento livre do mercado financeiro brasileiro. Por outro lado, 
suas operações ativas de empréstimos cobravam juros e correção monetária, no mínimo 
parcial (prefixada), e as de carregamento de títulos de dívida pública recebiam juros e 
correção monetária integral. Com aquele floating (composto de disponibilidades a “cus-
to zero”) não oneroso e taxas de inflação ascendentes, o lucro bancário só crescia.

Sendo uma sociedade de economia mista, ou seja, sociedade anônima sob con-
trole do Tesouro Nacional, mas com acionistas minoritários do setor privado, e semiau-
toridade monetária, o Banco do Brasil sofria a crítica de que utilizava recursos públicos, 
originados da Conta de Movimento, para a distribuição de dividendos aos acionistas 
privados32. Era também o caso de outras empresas estatais tais como Petrobras, Vale do 
Rio Doce, Telebras, Eletrobras etc., companhias abertas, exploradoras de atividades 
de monopólio estatal, que “privatizavam” parte de seus lucros. Segundo o autor citado, 
“público, nesta acepção, refere-se ao interesse geral de acumulação, por oposição ao 
interesse particular. Diante do projeto de constituir um forte mercado de capitais na 
economia brasileira, a crítica à distribuição de dividendos por empresa estatal estatuta-
riamente monopolista adquire caráter algo principista”33.

Na lógica de expansão dos lucros do Banco do Brasil, até meados dos anos 80 a 
racionalidade de mercado (e do capital) não era a determinante em primeira instância. 
A expansão subordinou-se integralmente aos “interesses públicos”, isto é, às determi-
nações dos tecnocratas do último governo militar.

Especialista em política monetária constatava, entre setembro de 1976 a março 
de 1977, que “a manipulação do ritmo de crescimento dos empréstimos do Banco do 
Brasil é o mais importante instrumento que dispõem as autoridades monetárias no Bra-
sil para condicionar a evolução da base monetária e, portanto, do estoque de moeda”. 
Ele sugeria que “o saldo dos empréstimos do Banco do Brasil ao setor privado deve 
estar sujeito a tetos para que a base monetária, e, portanto, os meios de pagamento não 
fiquem inteiramente fora de controle. O saldo das aplicações do Banco do Brasil não 
pode sofrer as mesmas oscilações da carteira de títulos (open market) ou dos redescon-
tos. Sua tendência natural é o crescimento contínuo, ao longo do tempo, na medida 
em que a própria economia nacional cresça e na medida em que a inflação cuide de 
inflar todos os valores nominais. O que se faz no orçamento monetário é, portanto, fixar 
determinadas taxas de expansão dos empréstimos para um ano em geral, que se supõe 
compatível com a taxa de expansão dos meios de pagamento prevista. Assim, enquanto 
no open market e no redesconto promove-se aumento ou diminuição do total dos ativos 
das autoridades monetárias, nos ‘empréstimos ao setor privado’ promove-se maior ou 
menor acréscimo das aplicações”34.

32.  VIDOTTO; op. cit.; p. 50.

33.  VIDOTTO; op. cit.;  p. 51.

34.  FURUGEM; op. cit.; p. 92.
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A propósito do comportamento do Banco do Brasil no contexto da política mone-
tária, ironicamente, ele relembrava a primeira das “Leis de [Alexandre] Kafka”, citado 
por Roberto Campos em “A Técnica e o Riso” (p. 32): “independentemente dos ho-
mens e de suas intenções, sempre que o ministro da Fazenda se entrega à austeridade 
financeira, o Banco do Brasil escancara os cofres, com a inevitabilidade quase de lei 
natural. E vice-versa”. Em outras palavras, sempre que o ministro da Fazenda era par-
cimonioso, o presidente do Banco do Brasil era expansionista e vice-versa. Isso teria 
ocorrido de maneira infalível em nossa história econômica.

Mas ele alertava: “é importante não interpretar essa lei no sentido negativo, ou 
seja, de que o Banco do Brasil inviabiliza a política monetária. Ao contrário, isso de-
monstra duas coisas: primeiro que a dosagem das operações do Banco do Brasil é ins-
trumento básico de política monetária e, segundo, que a forma híbrida de autoridade 
monetária no Brasil dá-lhe flexibilidade que, provavelmente, no final das contas, seja 
melhor para o país. O Banco do Brasil funcionaria como ‘amortecedor’ das manobras 
expansionistas ou contencionistas do governo”35.

Vale sublinhar: seria um absurdo imaginar-se que o Banco do Brasil pudesse ter 
orientação divergente do governo, sendo dele peça integrante. O especialista então 
formula outra lei: “o comportamento do Banco do Brasil é, por definição, o desejado 
pelo governo”.

1.9. Desajustamento do sistema financeiro brasileiro na
“crise da dívida externa”

O ajustamento financeiro das empresas produtivas privadas durante a crise do 
início dos anos 80 se deu à custa não só da socialização dos prejuízos da crise cambial, 
por se transferir para as autoridades monetárias (e às empresas estatais) o custo finan-
ceiro da dívida externa e por se dolarizar a dívida pública interna. Mas também signifi-
cou um desajustamento no sistema financeiro brasileiro36.

Analisando-se as séries temporais de 1967 a 1985 de quaisquer indicadores sele-
cionados do sistema financeiro, surpreendem não só a velocidade de suas mudanças, 
como também a nítida tendência dessas mudanças, facilitando o trabalho de detecção 
de seu sentido. Esse se deu na direção da deturpação de sua principal função econômi-
ca: a intermediação financeira.

Por exemplo, verifica-se que houve desmonetização progressiva na economia 
brasileira no sentido de perda de posição relativa dos haveres monetários no total dos 
haveres financeiros. Aqueles, que representavam quase ¾ desse total, em 1967, dimi-
nuíram para somente 1/10 dos títulos financeiros que circulavam na economia brasilei-
ra. Chama atenção ainda o pequeno montante de papel-moeda em poder do público, 

35.  FURUGEM; op. cit.; p. 93.

36.  COSTA, Fernando Nogueira da. Sistema financeiro: ajuste-desajuste-reajuste. Análise & Conjuntura. Belo Horizon-
te, 1(3): 50-72, set/dez 1986.
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logo antes da remonetização provocada pelo Plano Cruzado, em 28 de fevereiro de 
1986: somente 2,1% desse total. Estabeleceu-se fuga quase total do “velho dinheiro” 
de curso forçado, em situação de inflação acelerada.

Constata-se, também nitidamente, a inversão de posições entre contratos em 
termos nominais não protegidos da inflação (haveres monetários, depósitos a prazo, le-
tras de câmbio) e contratos em termos reais com correção monetária (depósitos de pou-
pança e títulos de dívida pública). Os primeiros eram mais de 85% em 1967, e tiveram 
sua participação no total de haveres financeiros reduzida até atingir apenas 1/3 no dia 
da “decretação do Cruzado”. De certa forma, fenômeno análogo (não discriminando 
os CDBs pós-fixados) ocorreu entre os contratos com taxas de juros prefixadas (CDB, 
letras de câmbio e LTN, que embutiam a expectativa de inflação) e os contratos com 
taxa de juros a posteriori (depósitos de poupança e ORTN, com remunerações reais). 
Ambos dobraram sua participação de 1967 a 1973 com a taxa de inflação em queda. A 
partir de então, porém, os primeiros perderam posição, enquanto os últimos pratica-
mente multiplicaram por cinco sua preferência entre os investidores, devido à tendên-
cia ascendente da taxa de juros.

A desmonetização era função tanto da política monetária contracionista da base 
monetária, adotada no início da década de 1980, quando do surgimento da substituta 
“quase-moeda” no open market (operações de mercado aberto), que garantia, simul-
taneamente, segurança, rentabilidade e liquidez. A indexação progressiva era função 
da aceleração inflacionária. Finalmente, o domínio do dólar como única moeda con-
fiável relacionava-se com a quebra da confiança que o investidor tinha na moeda na-
cional como reserva de valor e unidade de conta. Devido às seguidas manipulações 
governamentais da correção monetária, passou a dar sua preferência à ORTN cambial. 
Relacionava-se também com o risco do tomador de empréstimos externos em sofrer 
mais uma maxidesvalorização da moeda nacional ou novas elevações da taxa de juros 
internacional. Optava então por deixar com o Banco Central do Brasil a garantia da va-
riação cambial e os juros a pagar (libor ou prime rate). Foi o fenômeno conhecido como 
a “dolarização da economia”. Quando as autoridades econômicas, sob a imposição do 
Fundo Monetário Internaciona (FMI), igualaram a variação das ORTN à variação do 
dólar e à inflação, ocorreu a indexação total da economia brasileira. Os agentes econô-
micos tentaram reduzir ao máximo a periodicidade do aumento de seus preços e rendas 
de acordo com a correção monetária.

Evidentemente, essa desmonetização não deixava a economia impune, particu-
larmente o sistema financeiro. Uma contrapartida era o encarecimento da composição 
passiva dos conglomerados financeiros com a queda da participação relativa dos “recur-
sos captados a custo zero” (depósitos à vista). Outra era o próprio efeito da contração 
do passivo monetário do balanço consolidado das autoridades monetárias sobre suas 
aplicações, especialmente no caso do Banco do Brasil. A política de restrição às opera-
ções de crédito o atingiu duramente, pois participava em todo o período enfocado com 
cerca de 1/5 do total dos empréstimos do setor financeiro ao setor privado e teve sua 
participação diminuída para 1/10 até 28 de fevereiro de 1986. Foi, inclusive, o principal 
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responsável pela diminuição da participação do sistema monetário. Com isso, o sistema 
não-monetário, que era responsável, em 1967, por pouco mais de metade dos créditos 
nos anos 70 foi para quase 2/3 no “Dia D” do Cruzado. Chama a atenção também o 
gradativo ganho de participação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que tra-
balhava com contratos em termos reais, seja na poupança compulsória (FGTS), seja na 
voluntária (depósitos de poupança).

A queda real dos empréstimos do Banco do Brasil foi extraordinária. Através de 
índice de base fixa, em dezembro de 1978 igual a 100, ele teria, em março de 1985 
(quando mudou a direção do BB pela posse de novo governo) reduzido a 18! Os ou-
tros bancos comerciais também cortaram seus empréstimos para a metade no mesmo 
período, fenômeno semelhante ao ocorrido com todo o setor financeiro. Mas o sistema 
não-monetário teve ritmo mais lento na queda.

Esse fenômeno motiva a continuar a investigação no campo dos tomadores desses 
empréstimos: as empresas não-financeiras, especialmente as do setor privado. Pesquisa 
referente ao período de 1969 a 1977, constata a elevação do grau de endividamento (ca-
pital de terceiros / passivo total) das empresas no Brasil. Em 1977, a empresa nacional 
privada era a mais endividada, relativamente, embora com ligeira queda em relação ao 
grau de endividamento atingido em 1985; a estrangeira ficou na média geral; e a estatal, 
abaixo. Já durante a crise dos anos 80, a empresa nacional privada possuía o menor en-
dividamento, diminuído mais gradativamente do que o da estrangeira, que o elevou até 
1982, e, a partir da moratória do México e crise da dívida externa, o cortou bruscamente. 
A estatal reduziu-o de maneira diminuta e, em 1983, tinha o maior grau de endividamen-
to entre todas as empresas: 53%, sendo 50% no caso de financiamento externo e 44% no 
de financiamento bancário.  Mas, de 1978 a 1983, sua tendência foi crescente. Se anali-
sado o financiamento externo e o bancário como proporção do passivo dessas empresas, 
constata-se também que, no período 1980-83, enquanto as outras empresas diminuíram 
ou, pelo menos, controlaram essas relações, as empresas estatais as elevaram. 

A gravidade de sua situação era revelada pela relação entre endividamento ban-
cário e patrimônio líquido: era do mesmo nível que o da empresa estrangeira, em 1979, 
com 74%, e foi para 105,4%, em 1983, enquanto o da estrangeira caía para 59,6%. Essa 
relação, para a nacional privada, foi de 50,8% para 33,7%, respectivamente.

Esses números revelam estratégias de ajuste diferenciadas das empresas, du-
rante a crise, segundo a origem de capital. Um esquema de ajustamento geral, em 
situação de contínua elevação das taxas de juros, e consequente aumento das despe-
sas financeiras, seria compensar o estrangulamento financeiro com o crescimento das 
vendas ou das margens brutas de lucro sobre o custo primário e tentando recorrer à 
fonte privilegiada de recursos financeiros. No entanto, a contração da liquidez e do 
crédito oficial, particularmente do Banco do Brasil, além da própria recessão, dificul-
tou essa compensação.

O quadro de racionalização microeconômica normal apresentaria, por exemplo, 
reestruturação passiva, inversões racionalizadoras ou modernizadoras do processo pro-
dutivo ou em diferenciação de produtos, investimentos adicionais necessários à concor-
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rência em mercados externos37. Além disso, executaria uma série de expedientes admi-
nistrativos e gerenciais: redução do emprego e da produção para mercado doméstico, 
normas mais severas para admissão de pessoal, controle de gastos, acompanhamento de 
mercado, planejamento mais rigoroso da produção, formação de estoques estratégicos 
etc. Haveria outro mecanismo paralelo: a elevação dos preços, que provocaria acelera-
ção inflacionária. Em seu conjunto, essa reorganização transferiria para os empregados, 
fornecedores, concorrentes e consumidores o ônus da reestruturação patrimonial e fi-
nanceira da empresa não-financeira.

As empresas estatais não tiveram a liberdade para ajustar-se como os expedien-
tes de “racionalidade microeconômica”. Foram usadas como instrumentos para a cap-
tação de créditos externos – o que não permitiu a reestruturação passiva e as deixou 
desprotegidas de duas maxidesvalorizações cambiais –, além de terem limitado seu 
poder de remarcar preços. Também um número significativo de empresas e famílias 
sobre-endividadas não teve como se defender e foi agente passivo face ao ajuste das 
grandes empresas.

A elevação da taxa de juros tinha dois efeitos: de um lado, a desvalorização rela-
tiva dos ativos reais, e, de outro, o encarecimento das dívidas acumuladas. Tinha-se de 
tentar a renegociação das dívidas, visando à redução do pagamento das taxas de juros, 
em nível microeconômico, em defesa das condições de rentabilidade e de liquidez cor-
rente. A “saída” do sistema financeiro, liquidando dívidas, deveria ser acompanhada 
pela “reentrada” no sistema, dessa vez como credor líquido. Portanto, a reestruturação 
deveria ser não só da composição do passivo, mas também do ativo. Evidentemente, 
essa racionalidade microeconômica, seguida por volume expressivo de empresas, tinha 
repercussões macroeconômicas negativas: quedas do investimento produtivo (em ati-
vos não-financeiros), da renda e do emprego.

A relação despesa financeira bruta/custo total aumentou, de 1978 a 1983, tanto 
para as empresas nacionais privadas – de 6,5% para 17,6%, respectivamente –, quanto 
para as estrangeiras – de 5,2% para 12,6%. Mas a proporção da receita financeira bruta 
face à receita operacional também subiu: no primeiro caso, de 2,1% para 9,8%, e no 
segundo, de 1,8% para 7,0%.

Até mesmo os bancos, que normalmente aumentam seus lucros na proporção em 
que se elevam o grau do endividamento e os juros, foram deteriorando sua rentabilidade 
corrente e sua própria estrutura patrimonial. Essa foi a consequência da saída do grande 
capital privado do sistema financeiro pela “porta” da demanda de crédito (ativo dos ban-
cos) para sua reentrada pela “porta” da aplicação financeira (passivo dos bancos).

Os traços mais marcantes do processo de ajuste à “crise da dívida externa”, no 
início dos anos 80, foram:

1. Transferência de responsabilidade pela dívida externa para as autoridades mone-
tárias, via resolução 432, circular 230, hedge com ORTN cambial etc.

37.  ALMEIDA, Júlio Gomes de. Estrutura patrimonial e desempenho financeiro: a empresa estatal e a grande empresa privada 
na crise atual. São Paulo, FUNDAP, 1985. Ver tb.: BELLUZZO, Luis Gonzaga de Mello & ALMEIDA, Júlio Gomes 
de. Depois da queda: a economia brasileira da crise da dívida aos impasses do Real. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
2002. pp. 215-229.
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2. Compra de dólares do superávit do balanço comercial, que inclusive permitiu au-
mentar as reservas internacionais.

3. Lançamento primário de títulos de dívida pública “para cobrir o déficit financeiro 
do governo”.

4. Política monetária de open market “para evitar a expansão da base monetária e ga-
rantir a rentabilidade das instituições financeiras que adquiriram os títulos finan-
ceiros que serviam para lastrear as operações de overnight”.

5. Controle das aplicações das autoridades monetárias, especialmente os programas 
com crédito subsidiado que o Banco Central do Brasil repassava e os empréstimos 
do Banco do Brasil “para evitar aumento do déficit público”.

6. Elevação da taxa de juros básica “para conseguir colocar mais títulos de dívida 
pública”.

7. Aumento generalizado dos custos financeiros repassados para os preços e, portan-
to, para a correção monetária.

8. Aplicações pelas empresas produtivas privadas de recursos próprios em liquidação 
de dívidas passadas e em ativos não-operacionais, especialmente títulos financeiros.

Esta última passagem – paralisação da tomada de empréstimos novos, corte nas dí-
vidas financeiras e reingresso das grandes e mais sólidas empresas no sistema financeiro 
como credoras – significou para os bancos a perda de seus melhores clientes, agravando 
o risco de crédito. Esse fenômeno deu às empresas financeiras estrutura de ativos com 
elevado risco de liquidez e de mercado em relação às empresas tomadoras. Isso ocorreu 
apesar da maior concentração dos empréstimos, principalmente por parte dos bancos 
estaduais, em empresas do setor público. Isso não atenuava o problema, pois elas atraves-
savam situação financeira grave. Haviam se transformado também em “maus clientes”.

Por meio de algumas contas selecionadas é possível ver como a estrutura do ativo 
e a composição do passivo dos bancos comerciais foram atingidas pelo citado ajuste 
das melhores empresas não-financeiras. Pelo lado dos ativos, entre os fenômenos que 
mais chamam a atenção no caso do Banco do Brasil figuram a queda da participação 
relativa das operações de crédito e a elevação do peso de sua carteira própria de títulos 
de dívida pública. Isso fez crescer sua receita como forma de compensação da restrição 
na área de crédito. Mas, de fato, não foram compensadas em sua estrutura de ativos as 
operações por conta do Tesouro Nacional – de 9,5%, em 1978, elevaram-se para 26,5%, 
em 1984 – e o crescimento do permanente (investimento e imobilizado) – de 2,9%, no 
início, para 11,4%, no fim dessa série temporal. 

No caso de outros bancos comerciais oficiais, os anos de 1982 e 1983 destacavam-
se nas operações de crédito, embora tenham mantido o mesmo patamar em todos os 
outros anos com base certamente (como sua composição passiva confirma) em repasses 
de recursos externos e de recursos internos de entidades oficiais para os governos es-
taduais e municipais. Esses bancos atuavam praticamente como “caixas” dos tesouros 
estaduais, principalmente em anos eleitorais. 
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A participação relativa das operações de crédito no ativo dos bancos privados caiu 
gradativamente desde 1978, e suas aplicações em títulos e valores mobiliários tiveram 
o auge em 1982. Nesse item, os bancos governamentais só se destacaram em 1981. 
Ganharam participações relativas na estrutura de ativos dos bancos comerciais, desde 
1974, mas principalmente em 1983 e 1984, as operações cambiais, os depósitos em 
moeda estrangeira no Banco Central do Brasil e o investimento em permanente, além 
de rendas a receber.

Quanto à composição do passivo dos bancos, houve o fenômeno generalizado 
de queda na participação relativa dos depósitos à vista, mas de forma mais diminuta 
no Banco do Brasil. Isso porque ele tinha como clientes principais entidades públicas, 
que faziam todo seu movimento bancário nele, e possuía  extensa rede de agências 
em praças bancárias sem possibilidades de aplicações alternativas. No caso dos bancos 
privados, esse declínio era compensado em termos de fluxos pela elevação dos recursos 
de origem externa – de cerca de ¼, em 1978, para mais de ½, em 1984. Já os bancos go-
vernamentais recorreram, principalmente, aos repasses internos de entidades oficiais, 
notadamente em 1982, embora seus repasses externos tenham ascendido também para 
cerca de ¼ de seu passivo.

Uma análise interessante diz respeito às mudanças na estrutura de captação dos con-
glomerados financeiros, de junho de 1980 a junho de 1984, por envolver os diversos produ-
tos. A partir de informações de balanço, é possível montar amostras por porte e origem38. 

Para a primeira amostra, a de grandes nacionais privados (Rubi: Real, Unibanco, 
Bradesco e Itaú), a queda relativa dos depósitos à vista – de 35,5% para 13,6% – foi qua-
se compensada pela elevação dos depósitos de poupança – de 15,5% para 34,0%. Isso 
foi reflexo da vinculação das contas correntes e de poupança pela automação bancária 
e o uso de cartão eletrônico, em época de acumulação inflacionária. Houve também 
sucessivos incentivos, sobretudo em prazos, concedidos às aplicações em caderneta 
de poupança. Os grandes estrangeiros (Citibank, Lar Brasileiro, Francês e Brasileiro e 
Sudameris) praticamente deixaram de depender de depósitos à vista – de 13,2% para 
3,5% – e elevaram os repasses de recursos externos de 44,9% para 63,8%. Para os outros 
conglomerados nacionais privados, a liquidação virtual dos depósitos correntes nas suas 
estruturas passivas os levou à concorrência acirrada por outros recursos, com efeitos em 
seus custos operacionais e no agravamento do risco passivo. Recebendo juros elevados, 
os depósitos a prazo ganharam participação relativa seja no passivo do segundo grupo 
dos grandes (de 29,1% para 39,6%), seja no dos médios (de 16,0% para 25,4%), seja no 
dos pequenos (de 29,8% para 43,8%). No primeiro grupo dos grandes (Rubi), esses 
depósitos a prazo pesavam somente 20,0% em junho de 1984.

O resultado desses diversos movimentos financeiros foi também uma sensibili-
dade muito maior pelo lado da estrutura de captação às variações bruscas nos preços e 
na rentabilidade esperada dos títulos financeiros, como as que podiam ser ocasionadas 
por mudanças nas regras de correção monetária ou correção cambial e por flutuações da 

38.  ALMEIDA, Júlio Gomes de. Problemas da estrutura bancária. Debate Econômico. Rio de Janeiro, julho de 1985. Tb. 
BELLUZZO & ALMEIDA; op. cit.; pp. 241-253.
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taxa de inflação e da taxa de juros. Haja vista que aconteceram seis quebras de conglo-
merados financeiros em 1985. 

Puxados por essa nova composição passiva, onde o “dinheiro comprado” ganhou 
espaço, e pela elevação da taxa de juros, os custos bancários de captação se elevaram 
perigosamente. Mas os níveis de custos operacionais ficaram também excessivamente 
altos em função da elevação dos custos administrativos e patrimoniais, impulsionados 
pela concorrência e pela modernização tecnológica com automação bancária e novos 
meios de comunicação que os bancos líderes patrocinaram.

O desempenho na intermediação financeira, avaliado segundo os padrões usuais 
da relação depósitos/agência e empréstimos/agência, mostrava-se em franca regressão, 
a ponto de surgir o aparente paradoxo de, simultaneamente à elevação da taxa de ju-
ros, cair o spread bancário. Enquanto isso ocorria, os bancos conseguiam valorização 
patrimonial “fictícia”, no sentido de estar “fora de sua atividade-fim”, a intermediação 
financeira. Nesse contexto, os bancos apenas mediavam e potencializavam diferenciais 
de ganhos, não raro favoráveis aos rentistas. O mais importante estava relacionado ao 
giro de liquidez, ou seja, não bastava avaliar sua viabilidade pelo lado do spread nas 
operações de crédito. Um grande banco, com extensa penetração e diversificação, ge-
ralmente contava com alta liquidez que permitia ganhos no mercado de dinheiro em 
volume suficiente para cobrir a perda pela diminuição do diferencial entre as taxas de 
empréstimos e as taxas de captação.

Em síntese, pelo lado das empresas financeiras pode-se concluir que a crise da 
primeira metade dos anos 80 levou à ruptura do esquema de intermediação financeira 
tradicional entre unidades de dispêndio superavitárias e deficitárias. Os conglomerados 
financeiros, nesse período, transformaram-se em supermercados financeiros que ofere-
ciam vários produtos com a característica comum de ser dinheiro endógeno indexado 
à inflação. O setor privado, que antes era devedor do setor público, passou à função 
de credor, movimento análogo ao do setor empresarial em relação ao setor financeiro: 
de devedor para credor líquido. Entretanto, nesse contexto, o Banco do Brasil possuía 
desvantagem competitiva em relação aos conglomerados, na medida em que ainda não 
tinha autorização governamental para coligar-se com outras empresas financeiras.

1.10. Antecedentes da reorganização financeira do setor público

As mudanças históricas sofridas pelo Banco do Brasil sempre estiveram ligadas às 
alterações no cenário econômico e/ou político do país. Por ser uma instituição financeira 
pública de grande expressão, ele reflete o panorama macroeconômico no qual está inse-
rido, ora influindo nas decisões de política econômica, ora sendo influenciado por elas.

A necessidade de reordenamento financeiro do setor público, ocorrido de 1986 
a 1988, tem origem no esgotamento da forma como as autoridades monetárias e em-
presas estatais foram utilizadas para o financiamento ao desenvolvimento econômico 
do país nas décadas anteriores39. Dessa reforma resultou a separação das contas entre 

39.  MONTEBELLO; op. cit.; pp. 124-130.
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o Tesouro Nacional, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, e a redefinição das 
funções de cada um deles.

A reciclagem dos petrodólares, nos anos 70, isto é, a compensação de déficits no 
balanço de transações correntes através de endividamento externo, levou ao compro-
metimento financeiro de empresas estatais, governo federal e autoridade monetária. O 
arranjo peculiar das contas públicas até o início dos anos 80 não foi questionado, devi-
do à manutenção do crescimento econômico. Ele ocasionou o obscurecimento da real 
situação fiscal-financeira do Tesouro Nacional. Havia a inclusão de contas fiscais no 
orçamento monetário, devido ao entrelaçamento das ações do Tesouro, BB e BCB. As 
empresas estatais eram utilizadas para se endividar externamente, fechando o balanço 
de pagamentos. Seu impacto monetário era esterilizado via lançamento de títulos de 
dívida pública, ou seja, transformando dívida externa em dívida interna. Com o esgo-
tamento das fontes bancárias de recursos externos, recusando elas a dar continuidade 
a tal esquema, o setor público brasileiro teve de fazer seu reordenamento fiscal-finan-
ceiro, para ser atendido por instituições financeiras multilaterais.

As finanças públicas tornaram-se frágeis devido à carga tributária em retração, à 
fragilidade financeira das empresas estatais, à expansão da dívida mobiliária interna, à 
estatização da dívida externa. Somado a esses fatores o choque dos juros internacionais 
a partir do segundo choque do petróleo, o governo não conseguiu manter o arranjo 
financeiro anterior. Os encargos da dívida externa passaram a ter necessidade de ser 
compensados com aumentos dos superávits no balanço comercial. Com a maxidesva-
lorização cambial em dezembro de 1979, o processo inflacionário se acelerou. Mas a 
ortodoxia econômica colocava como causa básica dessa aceleração o déficit público, pro-
vocado, entre outros motivos, pelos subsídios fiscais e creditícios, estes concedidos 
pelo Banco do Brasil através de créditos com juros abaixo dos valores de mercado.

Até então, antes do início da década de 1980, o déficit público não era tema de 
destaque no debate econômico. O orçamento fiscal do governo federal apresentava-se 
equilibrado, já que várias contas de natureza fiscal não transitavam por ele porque es-
tavam incluídas no chamado orçamento monetário. As empresas estatais envolvidas no 
megalomaníaco programa de investimentos do 2º Plano Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (PND) eram apontadas como as grandes demandantes desses recursos cre-
ditícios. Ao lado delas, o Banco do Brasil era visto como o responsável por inviabilizar 
qualquer tentativa de controle de expansão da base monetária, pois expandia suas ope-
rações de crédito subsidiado sem nenhuma restrição de caixa.

Utilizando-se da Conta de Movimento com o Banco Central do Brasil, o Banco 
do Brasil poderia, em tese, expandir descontroladamente suas operações. Entretanto, 
na realidade, a existência do orçamento monetário – arcabouço contábil anual onde 
eram consolidadas as atividades ativas e passivas das autoridades monetárias, inclusive 
o BB – impunha tetos quantitativos para operações de crédito do Banco. Foi o grande 
responsável pela perda de participação dele na oferta de crédito do sistema financeiro, 
a partir do início da década de 1980. O governo restringia suas operações para “abrir 
espaço às operações do Tesouro Nacional”.
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No âmbito externo, o Banco do Brasil, principal tomador de recursos para repas-
ses internos via resolução 63, era obrigado a ampliar sua participação nos períodos de 
maior dificuldade de liquidez. Reduzia-as quando as condições externas se tornavam 
mais favoráveis a outros bancos, particularmente estrangeiros, tomarem tais recursos. 
Em outras palavras, quando havia dificuldade de equilibrar o balanço de pagamentos, o 
Banco do Brasil era chamado a comparecer, devido a sua maior presença internacional. 
Por meio de suas agências em vários países, captava recursos de curto prazo no mer-
cado internacional para oferecê-los no Brasil em longo prazo. Participava também de 
empréstimos sindicalizados com um pool de bancos.

Com a moratória do México em 1982, houve a suspensão dos financiamentos 
externos voluntários ao país. O Brasil foi obrigado a recorrer ao Fundo Monetário In-
ternacional para conseguir recursos para equilibrar seu balanço de pagamentos. Para-
doxalmente, a questão do déficit público passou a dominar o debate econômico, já que 
seu combate era colocado como condicionante do programa de ajuste. Mas ele também 
penetrava no debate político, pois com a abertura democrática cobrava-se do governo 
maior transparência nas contas públicas. A crítica a um governo autoritário se confun-
diu com a pregação liberal que iniciava a clamar pelo desmanche do Estado: interven-
cionista, para ela, desenvolvimentista, para outros. Dentro dessa avalanche ideológica, 
entrou de cambulhada a crítica liberal ao modelo de substituição de importações: in-
centivava alguns setores “privilegiados” em desfavor de outros.

Na realidade, naquele momento, tratava-se de fazer um realinhamento – inclusi-
ve cambial – do sistema de preços relativos (e a realocação de capital) a favor de setores 
exportadores. Os choques inflacionários provocados pelas duas maxidesvalorizações da 
moeda nacional, em dezembro de 1979 e em fevereiro de 1983, praticamente dobra-
ram o patamar da taxa de inflação anual. Comparativamente, cresceram os subsídios 
embutidos nas taxas de juros cobradas pelo crédito seletivo concedido pelo Banco do 
Brasil – visto pelos liberais como um dos principais responsáveis, entre as instituições 
desenvolvimentistas, por aquele “estado de coisas”.

Nesse contexto, a partir das dificuldades encontradas para acompanhamento 
e controle das contas públicas, em agosto de 1984, o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) determinou a constituição de comissão especial para elaborar amplo diagnós-
tico da situação institucional das finanças públicas e propor medidas para o adequado 
reordenamento delas. Quando propôs a eliminação da sistemática da Conta de Movi-
mento entre o BCB e o BB, o relatório final da comissão especial do CMN previa que 
fossem definidos meios que assegurassem ao Banco do Brasil o acesso às múltiplas 
formas de atividades no mercado bancário e financeiro no novo modelo, ou seja, operar 
no mercado não-monetário. Com as restrições colocadas para recorrer ao funding do 
Tesouro Nacional e a desmonetização da economia (diminuição dos depósitos à vista), 
associada à aceleração inflacionária, o Banco do Brasil iria reduzir paulatinamente sua 
participação no mercado de crédito. Mas esse relatório, concluído no final de 1984, 
gerou reações contrárias às mudanças no BB. O governo militar, em final de linha, de-
pois da campanha maciça nas ruas pelas “eleições diretas já”, não havia mais condições 
políticas e legitimidade para sustentar a implantação das medidas propostas40.

40.  MONTEBELLO; op. cit.; p. 130.
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A partir do diagnóstico dessa comissão, constituída nos estertores do regime au-
toritário e já sob o governo eleito indiretamente, logo antes do lançamento do Plano 
Cruzado (fevereiro de 1986), teve início a separação das contas do Tesouro Nacional, 
do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil. O BB deixou então de ser autoridade 
monetária e perdeu poder político. Apesar dos trabalhos da comissão terem sido con-
cluídos desde o final do governo militar, foi só no governo da “Nova República” que os 
técnicos encontraram “condições políticas” para implementar as reformas sugeridas.

Os defensores das mudanças alegavam que o Banco do Brasil, por não ter restri-
ções de caixa e obrigatoriedade de recolhimento de reservas compulsórias,“competia 
deslealmente” com os bancos privados, apesar de ele ser proibido de atuar em várias 
modalidades no mercado financeiro. Achavam que “livre mercado” exigia “igualdade 
de condições competitivas”. Entretanto, não observavam que seus recursos no merca-
do interno tinham origem unicamente em depósitos à vista e através da Conta de Mo-
vimento, a custo zero, porém, os emprestava, na maioria das vezes, a juros subsidiados 
como parte do programa de créditos seletivos do Banco Central.

Em contraposição, os defensores da continuidade do papel desenvolvimentista 
do Banco do Brasil alegavam que não haveria como continuar exercendo suas funções 
sociais, mantendo agências deficitárias em regiões carentes ou financiando operações 
de maior risco e menor rentabilidade. Essas operações os bancos privados se negavam 
a assumir. Eram as “falhas de mercado” que os bancos públicos tinham de corrigir.

Os críticos dessa postura, contraditoriamente, clamavam por “uma situação de 
completa independência em relação a procedimentos paternalistas do Tesouro Na-
cional”, que sempre foi seu controlador majoritário. Doutrinariamente, faziam analo-
gia com a tese da independência do Banco Central, institucionalizada em países de 
capitalismo maduro. No capitalismo tardio brasileiro, o papel de banco de fomento 
exercido pelo BB o tornava “paternalista” em relação ao direcionamento de seus cré-
ditos para setores prioritários, especialmente o agropecuário e o exportador. Daí, com 
as alternâncias de poder, oscilava entre sua “dupla personalidade”, ora pró-mercado, 
ora pró-público.

Apesar de sujeito a lobbies e pressões políticas, até aqui o Banco do Brasil tem 
conseguido, bem ou mal, equilibrar-se e caminhar “na corda bamba” que lhe sujeitam. 
Desde suas controversas “três ou quatro fundações”, que provaram sua necessidade 
histórica, sob regime autoritário ou sob regime democrático, em fases de crescimento 
ou em fases recessivas, ele sempre recebeu críticas ideológicas.

A primeira e, portanto, a mais antiga crítica nasceu com sua primeira fundação, 
há 200 anos, em 1808. No alvará do Rei D. João VI, a criação do Banco era justificada 
para “promover a indústria nacional pelo giro e combinação de capitais isolados”. 
Mas os críticos denunciavam que seu principal objetivo era manter a “indolência” 
da corte portuguesa recém instalada na sua colônia. Os analistas apontam aí o nasci-
mento de sua “dualidade de funções”: estatal ou privado, do governo ou de mercado, 
social ou comercial, desenvolvimentista ou independente etc. O dilema se manteve 
ao longo de sua história.
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1.11. Síntese do ciclo militar

É possível traçar um quadro sintético e esquemático da situação do Banco do 
Brasil até 1985. Ele pode ser analisado em duas dimensões fundamentais. Primeiro, 
como instrumento e agente de políticas públicas voltadas para o fomento de determi-
nados setores produtivos, basicamente os de agropecuária, agroindústria e complexos 
exportadores, dentro de  ação governamental mais ampla. Segundo, em sua dimensão 
de grande empresa financeira, cuja atuação depende de seus resultados e do fortaleci-
mento de sua posição no mercado, sob condições de competição específicas.

Ao longo de sua trajetória de progressiva perda de funções no arcabouço das 
finanças públicas e consequente redução de seu alcance como instrumento de política 
econômica, o BB ingressou em situação de crise estrutural que atingiu as duas dimen-
sões referidas. A tentativa de resposta empreendida pela instituição na segunda meta-
de dos anos 80 se deu pela via da diversificação e entrada na competição em diversos 
segmentos do mercado financeiro, sob a forma de conglomerado.

O Banco do Brasil sofreu diversas perdas41. Houve, historicamente, transferência 
de funções dele para novos entes estatais. Deixou de ser o principal financiador do in-
vestimento industrial do país. Não foi autorizado mais a desempenhar diversas funções 
de autoridade monetária, o que se completaria com a perda da capacidade emissora 
que detinha através da Conta de Movimento, em 1986. Acabou perdendo também, em 
1990, o papel de órgão executor da política de comércio exterior brasileiro. Mesmo o 
monopólio desse financiamento externo foi quebrado com a entrada no mercado tanto 
do BNDES quanto de outros bancos comerciais.

No que se refere à oferta de recursos, a restrição ao alcance do Banco do Bra-
sil foi determinada pela crise fiscal-financeira do Estado; o colapso do financiamento 
externo voluntário aos países da América Latina; reforma do sistema de crédito rural; 
progressiva extinção dos subsídios nas operações de crédito, inclusive das linhas de 
financiamento ao comércio exterior. Do lado da sua estrutura de passivos, o BB foi 
atingido pelo fim do acesso direto a recursos do orçamento monetário e pelo declínio 
dos demais fluxos que lastreavam suas operações ativas.

Mesmo em seu negócio principal (core business) houve mudanças em fatores de-
terminantes da demanda do crédito rural que afetaram o Banco do Brasil. Em primeiro 
lugar, cita-se a diferenciação estrutural no campo, marcada pela emergência de com-
plexos agroindustriais. Com o agravamento da instabilidade geral da economia, ele-
vou-se o risco da atividade e diminuiu-se a propensão ao endividamento dos agentes 
envolvidos. Houve a ampliação da capacidade de autofinanciamento dos produtores 
rurais. Finalmente, viabilizou-se a criação de novos mecanismos de crédito por esses 
complexos agroexportadores.

As consequências da crise do Banco do Brasil como agente de políticas públicas 
sobre o declínio dos seus resultados empresariais foram constatadas pela progressiva 

41.  VIDOTTO; op. cit.; pp. 1-4.
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fragilidade de sua condição patrimonial e de liquidez. Houve o encarecimento de sua 
estrutura de passivos sem a correspondente ampliação das receitas. Percebeu-se a de-
terioração da qualidade de seus ativos. Por fim, ampliou-se o descasamento de prazos 
entre suas operações passivas e ativas. Os determinantes imediatos dessa deterioração 
foram a queda dos repasses do Tesouro Nacional e os refinanciamentos e as anistias 
aos devedores beneficiários dos créditos da instituição, comprometendo sua própria 
situação patrimonial.

Embora a maior parte dessas operações de “perdão das dívidas” tenha sido re-
alizada à ordem do Tesouro Nacional, sua contabilidade permaneceu no balanço do 
Banco do Brasil e o aporte de recursos para cobrir seus custos e riscos não foi automá-
tico. “Nesse sentido, o Banco cumpriu também o papel de embutir na sua fragilidade 
financeira parcela do déficit público, evitando que ele se explicitasse por inteiro nas 
contas do Tesouro”42.

A conclusão dessa análise é que, durante o longo período da crise fiscal-financei-
ra do Estado brasileiro, a restrição de recursos e a deterioração empresarial estiveram 
longe de ser solucionadas. As questões críticas, surgidas na década de 1980, estavam 
presentes e foram agravadas naquele contexto de redemocratização.

42.  VIDOTTO; op. cit.; p. 3.
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2.1. Introdução

Houve dois eventos cruciais na história moderna do Banco do Brasil entre as 
reformas bancárias de 1964 e de 1988. O primeiro foi a perda do caráter de autorida-
de monetária hegemônica, devido à criação do Banco Central do Brasil, em 1964. O 
segundo foi a perda da chamada Conta de Movimento, em 1986, quando deixou de 
exercer as funções de caixa do Tesouro Nacional.

Vários autores se debruçaram sobre o tema. Há uma interpretação mais ideoló-
gica, por exemplo, “as mudanças na forma de atuação do Banco do Brasil e a queda 
de sua representatividade junto ao aparelho do Estado expressam, ainda, o processo 
de transição de um modelo político-econômico centrado na opção nacional-desenvol-
vimentista para o chamado modelo neoliberal, cuja consolidação se deu ao longo da 
década de 1990”43.

O distanciamento histórico permite enxergar esse movimento a partir do ponto 
de chegada, ou seja, considerando o que ocorreu após seu advento. Mas não se deve 
esquecer o contexto da época em que as decisões foram tomadas. Os principais prota-
gonistas daquelas cenas históricas, certamente, não tinham como deslumbrar o cenário 
futuro com tanta clarividência, por mais que eles pressentissem a perda de poder insti-
tucional que aquelas resoluções significariam.

Vale então recuperar a visão contextualizada do jornalista Carlos Alberto Sar-
denberg, que, a partir de março de 1985, assessorou o ministro do Planejamento, João 
Sayad. Encarregado das relações com a imprensa, Sardenberg acompanhou de perto a 
política econômica até março de 1987, quando deixou o governo. Seu depoimento em 
livro de memórias sobre os “bastidores do cruzado”, revela bem o ponto de vista não 
dos empregados ou dos dirigentes do Banco, mas das autoridades da época.

“Estava em plena vigência a chamada ‘conta-movimento’ do Banco do Brasil. Por 
esse instrumento, o Banco do Brasil, para atender a programas de governo, podia sacar 
a descoberto no Banco Central. Podia sacar no Banco Central, mesmo que os recursos 
não estivessem previstos no orçamento. Era uma espécie de conta em aberto, um che-
que especial sem limite, um saco sem fundo. Claro, era uma constante e incontrolável 
pressão sobre o déficit. Tratava-se de um problema técnico e outro político: a operação 
da conta movimento conferia autonomia e, portanto, poder de gestão econômica para 
a diretoria do Banco do Brasil. Tratava-se, em nome do controle das finanças públicas, 
de tomar esse poder político do Banco do Brasil, que era, como é, uma instituição com 
forte lobby no Congresso Nacional”44.

Essa “luta por poder” se revelava, do lado governamental, como necessidade de 
se impor mais controle sobre as contas públicas. Para isso se deveria acelerar a criação 
da Secretaria do Tesouro Nacional – espécie de “caixa único”, estratagema para acabar 

43.  RODRIGUES, Lea Carvalho. Metáforas do Brasil: demissões voluntárias, crise e rupturas do Banco do Brasil. SP, An-
nablume/FAPESP, 2004. p. 281.

44.  SARDENBERG, Carlos Alberto. Aventura e agonia: nos bastidores do cruzado. São Paulo, Companhia das Letras, 
1987. p. 151.
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com a dispersão de gastos por causa da variedade de orçamentos e programas existen-
tes até então. Dentro dessa visão fiscal, era preciso implementar as medidas que con-
trolassem o crédito dos bancos oficiais, especialmente do Banco do Brasil.

O processo disparou quando coube a um membro da equipe econômica – o mi-
nistro João Sayad – comunicar à nação a má notícia. A inflação de janeiro de 1986 al-
cançara 16,2%, o recorde nacional de todos os tempos, até aquele momento. O governo 
não poderia simplesmente emitir comunicado informando aquilo. Também não seria 
suficiente um simples pedido de desculpas. Era preciso mais, para sinalizar à nação 
que o governo da Nova República não se conformava com aquela taxa e iria reduzi-la 
de qualquer modo já em fevereiro.

Anunciou-se, então, um “pacotinho” com minicongelamento de preços e um 
plano de abastecimento, baseado na importação de alimentos, enquanto não passassem 
os efeitos da seca. “Acrescentavam-se a isso algumas medidas na área financeira e duas 
no setor de finanças públicas: a extinção da conta-movimento do Banco do Brasil e a 
criação da Secretaria do Tesouro, para unificar e controlar as contas da União. Estas 
duas medidas estavam entre as preconizadas especificamente pelo grupo da reforma 
monetária, para controlar e neutralizar os efeitos inflacionários dos orçamentos públi-
cos. A extinção da conta-movimento, difícil, foi feita, assim, na esteira das medidas 
destinadas a cortar o impacto dos 16%. Para alguma coisa servia essa inflação”45.

Dessa maneira ocorreu aquela que é considerada por alguns analistas “a mu-
dança mais dramática na história mais recente do Banco do Brasil: a perda da conta-
movimento”. Através dela, ele tinha acesso automático a recursos do Tesouro, mais 
precisamente, à emissão monetária por parte do Banco Central, o que lhe garantia 
grande liberdade de ação no mercado e  grande lucratividade. A contrapartida desses 
benefícios era o custo de não poder atuar em todos os segmentos do mercado. Com 
o fim dessa conta, os gerentes do Banco se deparavam com algo se não inédito, pelo 
menos incerto: a necessidade de captar recursos no mercado e atuar à semelhança dos 
bancos privados.

Esse episódio histórico é narrado sob ponto de vista distinto pelo lado da cor-
poração. As mudanças ocorridas em 1986 não se deram sem reação da presidência e 
diretoria e do próprio corpo funcional do Banco do Brasil. O olhar da antropóloga (e ex-
funcionária do Banco) Lea Carvalho Rodrigues vê esse fato como muito importante, 
“porque o então presidente Camillo Calazans foi exatamente o último presidente do 
Banco do Brasil a enfrentar abertamente a área econômica do governo e os interesses 
dos grupos financeiros privados, podendo-se dizer que sua gestão marcou o fim de uma 
época no Banco do Brasil”46.

Camillo Calazans era funcionário de carreira do Banco do Brasil, mas há muito 
participava do jogo político com apoio da bancada ruralista nordestina. Presidira, du-
rante o regime autoritário, o Instituto Brasileiro do Café (IBC) e o Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB). Tomou posse como presidente do Banco do Brasil em março de 1985, 

45.  SARDENBERG; op. cit.; p. 186.

46.  RODRIGUES; op. cit.; p. 283.
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escolhido pelo presidente eleito Tancredo Neves. Portanto, não era nomeação pessoal 
do vice-presidente José Sarney, que efetivamente assumiria a Presidência da Repúbli-
ca. Desde então, Calazans manifestava-se na imprensa a favor do papel do Banco do 
Brasil como fomentador de políticas de desenvolvimento e moderador da taxa de juros 
no mercado, o que possibilitaria maior controle do processo inflacionário. Ao mesmo 
tempo, ele se empenhou em obter autorização para operar em todos os segmentos do 
mercado financeiro, em igualdade com os bancos privados.

Posteriormente, Calazans lembrou que, quando assumiu a presidência, “o Ban-
co do Brasil possivelmente encontrava-se no auge do processo de desgaste a que fora 
submetido ao longo dos últimos cinco anos”. Apontou os dados que ilustravam essa 
inquietação. “Os nossos ativos representavam, em termos reais, cerca de 78% da posi-
ção registrada em 1978; o volume de créditos concedidos no ano passado igualava-se, 
também em termos reais, ao valor de 1972; a empresa, que se posicionara, durante vá-
rios anos, entre os 20 maiores bancos do mundo, passou ao 39º lugar, segundo a revista 
The Banker; a prudência e a moderação nas decisões da carteira internacional foram 
insuficientes para evitar que os ativos no exterior baixassem aos níveis registrados no 
início da década, enquanto os depósitos situavam-se em volume ligeiramente superior 
ao do final de 1979”.

Enquanto mantiveram o status de “autoridade monetária”, os presidentes do 
Banco do Brasil se portavam como se fossem ministros, mantendo relação mais pró-
xima com o  Ministério da Fazenda. Tinham espaço na imprensa para opinar sobre 
os mais variados assuntos econômicos e financeiros do governo. Calazans reclamava 
que o Banco do Brasil só podia captar recursos em depósitos à vista. Não podia captar 
recursos como os bancos privados: depósitos de poupança. Assim, com a progressiva 
desmonetização da economia brasileira, devido à inflação, ele ficou dependente de 
fundos do governo.

Na visão dele, “conta-movimento era o seguinte: o Banco do Brasil era o que re-
cebia os impostos; esses iam para a conta-movimento; quando o governo queria que o 
Banco do Brasil emprestasse para a agricultura, mandava também que emprestasse da 
conta-movimento, mas não só isso, qualquer coisa que o governo quisesse saía da conta-
movimento. [...] ficou dependendo do Banco Central [...] e tradicionalmente, o Banco 
Central do Brasil é um sindicato de banqueiros. [...] A tese de que a política monetária 
deve ser independente é um absurdo. Ela precisa ser independente sim dos banqueiros! 
Pelo contrário, ser uma entidade fiscalizadora, orientadora e principalmente fiscalizadora, 
que o BB fazia isso dentro da Sumoc e que o banco central deixou de fazer”47.

Essa narrativa do episódio histórico do fim da Conta de Movimento, efetuada 
pelo então presidente do Banco do Brasil, revela outro lado da questão. Aquela época o 
Banco do Brasil tinha representação no Conselho Monetário Nacional. Diz ele: – “Eles 
fizeram uma faceta comigo. Me mandaram pro México, houve um terremoto no Mé-
xico, grande, e os funcionários do Banco do Brasil resolveram dar um dia de trabalho, 
e o Banco do Brasil deu um valor igual. E o Sarney pediu que eu fosse levar isso pro 

47.  CAMILLO CALAZANS; entrevista concedida a RODRIGUES; ibidem; p. 283/4.
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presidente do México. Quando eu estava lá, eles colocaram um dispositivo no Conse-
lho Monetário acabando a conta-movimento. Assim, quer dizer, simplesmente. Aí o BB 
ia acabar, só podendo captar depósitos à vista. Com a inflação, o que adiantava captar 
recursos à vista? Eu peguei o avião à noite, vim, cheguei, ainda peguei a reunião às 
2:00 horas da tarde do dia seguinte. [...] Bom, então eu coloquei no Conselho: – Já que 
o Banco do Brasil não tem mais conta-movimento, então o Banco do Brasil vai passar a 
captar recursos de todas as fontes que existem no mercado”48.

A imprensa noticiava que o então diretor da área de mercado de capitais do Ban-
co Central do Brasil, Luis Carlos Mendonça de Barros, defendia posição contrária à 
formação de um conglomerado no Banco do Brasil para sua participação em todos os 
segmentos do mercado financeiro. Acusava também ter sido a greve de 24 horas do fun-
cionalismo do BB insuflada por dirigentes da instituição. Calazans reagiu, propondo, no 
início de 1987, na subcomissão de Finanças do Congresso, que a aprovação de cargos 
para o Banco Central do Brasil fosse submetida ao Congresso Nacional, proibindo que 
os ocupantes desses cargos tivessem tido, em período anterior a quatro anos, qualquer 
vínculo com o sistema financeiro privado. E mais: o estabelecimento de mecanismos 
de controle indireto sobre os lucros dos bancos. Defendeu ainda a exclusividade dos 
bancos oficiais na operacionalização do crédito rural.

Esse conflito – “o Banco do Brasil contra os interesses dos bancos privados” – ocu-
pou amplo espaço na mídia. Calazans resistiu a três ministros da Fazenda – Francisco 
Dornelles, Dílson Funaro e Bresser Pereira –, mas acabou sendo demitido pelo então 
ministro Maílson da Nóbrega, também ex-funcionário de carreira do Banco do Brasil. Ele 
tinha, em 1967, se transferido da gerência de uma agência do interior da Paraíba para  alto 
cargo administrativo no Rio de Janeiro por interferência do próprio Calazans...

Essa abordagem sobre a atuação do ex-presidente Calazans é importante para 
fundamentar uma tese. “A perda de poderes do Banco do Brasil e de seu presidente re-
presentou uma ruptura com o padrão de relações até então existente entre o Banco e o 
governo e a emergência de um novo contorno para o setor financeiro com a redefinição 
das hierarquias e funções e dos espaços de poder entre setores público e privado”49. 

O Banco do Brasil, contra os interesses dos concorrentes privados, obteve autori-
zação para operar em todos os segmentos do mercado financeiro. Mas passou a atuar em 
conformidade com as orientações do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil.

Vamos nos aprofundar na análise do contexto político e financeiro, quando ocor-
reram tais mudanças no posicionamento do Banco.

2.2. Redemocratização e centralização

O ano inicial da denominada Nova República, isto é, do governo eleito indireta-
mente pela oposição ao regime militar, foi marcado pela instabilidade. Não foi apenas o 

48.  CAMILLO CALAZANS; ibidem; p. 285.

49.  RODRIGUES; op. cit.; p. 286/7.
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choque emocional que abalou a nação com a notícia da morte do presidente Tancredo 
Neves, que iria tomar posse. A responsabilidade política de assumir o poder depois 
de 20 anos de autoritarismo e de uma forte campanha de rua clamando pelas eleições 
“Diretas Já” era imensa.

Depoimento do ex-presidente José Sarney revela como ele se sentia. “Eu tinha 
noção do que estava acontecendo. Nós podíamos ter um retrocesso. Imagine dentro da-
queles [primeiros] seis meses do Sarney começasse a fazer bobagem, demitir ministro, 
substituir ministro, querendo acabar com greve, o que ia acontecer? O país se tumultu-
ava. E aí o que podia haver? Duas coisas. Ou ele entrava em uma desagregação coletiva, 
em uma bagunça geral, com a guerra civil, ou ele voltava para os militares. Não tinha 
outra solução. E eu tinha isso muito presente na minha cabeça. Então, procurei abrir os 
espaços para que essas forças [políticas] flutuassem e tivessem espaço para agir”50.

E as forças da antiga oposição agiram. Primeiro, ao esperar o fracasso da equipe 
econômica escolhida pelo ministro da Fazenda, Francisco Dornelles, composta ainda 
por quadros com a mesma linha de pensamento econômico hegemônica na “Velha 
República”. Depois, no dia 26 de agosto de 1985, elas conseguiram colocar uma 
nova equipe, desta vez “heterodoxa”, no comando do Ministério da Fazenda e do 
Banco Central, chefiada pelo ministro Dílson Funaro. Essa equipe, pelo menos até 
o sucesso inicial do Plano Cruzado, viveu sob o fantasma ameaçador do retorno do 
conservadorismo em matéria de política econômica. O desafio de superar o regime 
de alta inflação era a necessária contrapartida econômica da superação do regime de 
altas patentes militares.

Essa instabilidade política e inflacionária, naturalmente, se refletiu no merca-
do financeiro. O ano de 1985 pode ser caracterizado também por sua instabilidade. 
Havia incertezas e mudanças bruscas nas expectativas dos investidores. Elas foram 
causadas pelas quatro alterações na fórmula de correção monetária, duas políticas 
monetárias e de taxas de juros (a de Dornelles e a de Funaro), seis grandes quebras 
de conglomerados financeiros (Sul Brasileiro, Habitasul, Brasilinvest, Comind, Au-
xiliar e Maisonnave) e frequentes elevações da tributação, que culminaram com um 
“pacote fiscal”, no final do ano. 

Como consequência, o retorno real sobre os ativos financeiros oscilou muito: 
as aplicações prefixadas ganharam, nos períodos de tabelamento de preços, e as pós-
fixadas tiveram três patamares – 26% até abril, 23% até setembro e 18% até o fim do 
ano. Os depósitos de poupança perderam recursos para o consumo e as aplicações em 
fundos mútuos de investimento  quando a correção monetária ficou abaixo da inflação, 
no meio do ano. Os fundos de renda fixa e de ações foram beneficiados também pela 
liberação (parcial) da composição de suas carteiras e pelos incentivos recebidos. A par-
tir do momento em que os juros começaram a cair, as bolsas de valores deslancharam, 
terminando com rentabilidade anual de 500%, bem acima da inflação e a de outros 
mercados de risco: dólar paralelo e ouro.

50.  DINES, Alberto, FERNANDES Jr., Florestan & SALOMÃO, Nelma (org.). Histórias do poder: 100 anos de política 
no Brasil. Vol 3: Visões do Executivo. São Paulo, Editora 34, 2000. p. 290.
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Dentro desse contexto, propagou-se a discussão na direção de reforma financeira 
iniciada já na equipe de transição comandada pelo economista José Serra. Sua linha-
mestra estava contida no documento Subsídios para a Política Financeira, elaborado pela 
Comissão do Plano de Governo (Copag)  e entregue ao então presidente eleito, Tan-
credo Neves, em fevereiro de 1985. Os debates a respeito da reforma bancária giravam 
em torno de temas como a institucionalização de multibancos e de bancos regionais, as 
condições de funcionamento de bancos de envergadura nacional, a extinção de cartas-
patentes e a eventual criação de novos papéis para o mercado financeiro. A estrutura bá-
sica dessa proposta de reforma do sistema financeiro seria constituída por redistribuição 
de tarefas entre grandes bancos privados nacionais, bancos regionais e a criação de holding 
financeira que comandaria todo o sistema de financiamento do setor público.

Imaginava-se que o novo governo teria força política para reconstruir toda essa es-
trutura de financiamento do setor público. O diagnóstico era que esta teria sido demoli-
da, desde a “estatização” da dívida externa do país e sua transformação em dívida pública 
interna autoalimentada. Para isso, seria necessário constituir holding financeira estatal que 
administraria todos os fundos sociais, empresas estatais e bancos públicos, coordenando 
a política de aplicações. Supostamente, a holding controlaria as dívidas e os ativos das em-
presas estatais, detendo enorme capacidade de alavancagem de recursos.

Essa proposta de ultracentralização foi levada até a famosa reunião de Carajás, 
convocada para a equipe econômica avaliar o Plano Cruzado, conjuntamente com o 
presidente da República, José Sarney, no final do mês de maio de 1986. Segundo 
depoimento de um dos participantes, Luis Gonzaga Belluzzo, então secretário de 
Política Econômica, “na reunião de Carajás se tratou de estabelecer uma forma de 
organização financeira do setor público nas empresas públicas, que era a holding fi-
nanceira, que era para dar economicidade e certa racionalidade ao funcionamento 
do setor público. E isso também, evidentemente, foi contido pela própria forma e 
constituição do setor público. As empresas não querem se submeter ao controle. Elas 
só querem ser públicas na hora em que precisam recorrer ao Tesouro e querem fun-
cionar como setor privado: as empresas superavitárias não querem transferir recursos 
para as deficitárias. Não querem fazer uma programação de caixa comum, é muito 
difícil. Resistiram à ideia da holding”51.

Essa foi a lição da realidade do aparelho estatal brasileiro para os novos tempos 
de democracia. Após duas décadas de autoritarismo centralizador, rejeitava-se qual-
quer tentativa de nova centralização do poder.

Mas os governantes da Nova República partiram para a cassação do que se con-
siderava, na opinião especializada (e junto aos participantes do mercado), o “privilégio 
da emissão de moeda por parte do Banco do Brasil”, explicitado na Conta de Movi-
mento do Banco Central do Brasil. O objetivo explícito do congelamento dessa rubrica 
foi o de assegurar maior controle das contas monetárias do governo. Ela, ao cobrir as ne-
cessidades de financiamento do setor público, quando suas obrigações ultrapassavam 

51.  BELLUZZO, Luis Gonzaga de Mello. Depoimento a SOLNIK, Alex. Os pais do Cruzado contam por que não deu 
certo.  Porto Alegre/São Paulo, L&PM Editores, 1987. p. 97.
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a arrecadação fiscal e o endividamento, permitia ao BB realizar “saques automáticos”, 
colocando dinheiro em circulação.

A “acusação” era a respeito de arranjo institucional que antes tinha sido extre-
mamente funcional, tanto em período de bonança quanto de borrasca. Porém, naquela 
nova fase política, cuja palavra-chave tornou-se “transparência”, a ingratidão era ma-
nifesta. Dado que os valores da Conta de Movimento não eram expressos claramente 
nos demonstrativos contábeis do BB, mesmo porque não havia vinculação direta entre 
os vários itens na estrutura de ativos e na composição passiva, o manejo da conta não se 
submetia ao controle direto das autoridades econômicas. Isso passou a ser visto como 
grande privilégio do Banco do Brasil na concorrência interbancária, sobretudo por per-
mitir acesso exclusivo a recursos financeiros com custo zero. A substituição da Conta 
de Movimento foi feita por meio de suprimento previamente especificado (sem ser 
automático) de recursos orçamentários, com exigência de prestação de contas.

Na realidade, a eliminação do mecanismo de nivelamento automático das re-
servas bancárias do Banco do Brasil no Banco Central do Brasil pelo voto do CMN 
nº 045/86, de 30/01/86, foi o segundo passo de processo iniciado no ano anterior de 
modernização das finanças públicas. O objetivo maior, apresentado como justificati-
va política, era controlar melhor os gastos públicos e tornar as contas governamentais 
transparentes e controláveis pela sociedade, via Congresso Nacional. Esse processo 
passaria pela redefinição de atribuições do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil 
e do Tesouro Nacional.

Na gestão Dornelles, foi realizada a primeira tentativa de introdução do princí-
pio de unicidade orçamentária. Para o exercício do ano seguinte, foram transferidas do 
Orçamento Monetário (OM) para o Orçamento Geral da União (OGU) as contas de ca-
ráter eminentemente fiscal (como despesas com trigo, açúcar, estoques reguladores e 
custo da dívida pública) que, indevidamente, estavam embutidas naquele orçamento. 
Com isso, o OGU passou a apresentar déficit e não mais “superávit fictício”. A necessi-
dade de emissão monetária para cobrir despesas típicas do Tesouro Nacional  deixou 
de ser “camuflada”. Ficaram explícitas as duas opções possíveis àquele financiamento 
monetário para financiar um déficit: ou endividamento ou emissão do Banco Central.

Depois, com o fim da ambivalência entre duas autoridades monetárias (o BB e o 
BCB), a execução pelo Banco do Brasil de operações de interesse da União, ainda não 
incluídas no OGU (como crédito agrícola, adiantamentos às empresas estatais e em-
préstimos-ponte) passou a receber suprimentos específicos do Banco Central. Logo, 
no mês seguinte ao do congelamento da Conta de Movimento, simultaneamente à de-
cretação do Plano Cruzado, foi anunciada a criação da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN). Visava consolidar todos os fluxos de entradas de receitas e saídas de despesas 
do governo federal em  esquema de “caixa único”.

A  exposição de  motivos do voto do CMN nº 045/86, de 30/01/86, apresentada 
pelos ministros João Sayad, do Planejamento, e Dilson Funaro, da Fazenda, propunha 
que todas as operações de crédito de interesse do Tesouro Nacional  realizadas pelo BB 
fossem efetivadas mediante suprimentos específicos ao Banco, sob adequada remune-
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ração. Justificava que se tornara oportuno prosseguir com o processo de acompanha-
mento e controle mais efetivos das finanças públicas. O voto tinha em vista “disciplinar 
as operações reembolsáveis de interesse do Tesouro Nacional, realizadas pelo Banco 
do Brasil, as quais deixaram de ser incluídas na unificação orçamentária [cujos efeitos 
práticos tinham se iniciado em 1º de janeiro de 1986], dada sua natureza peculiar”.

As medidas propostas, segundo os ministros, não atingiriam a estrutura do Banco 
nem prejudicariam as suas atribuições, embora retirassem suas funções restantes de 
autoridade monetária. Em contrapartida, facultariam a prática de todas as operações 
próprias das instituições financeiras. Em resumo, as medidas eram as seguintes:

a) as emissões e recolhimentos de papel-moeda passariam a ser efetuadas através da 
conta de reserva bancária do BB;

b)  a sistemática de nivelamento automático da reserva bancária do BB à sua exigibi-
lidade de recolhimentos compulsórios seria eliminada;

c) o Banco seria autorizado a praticar quaisquer operações ativas, passivas e acessó-
rias, permitidas às instituições financeiras;

d) o Banco passaria a ter acesso ao mecanismo de redesconto de liquidez em igualda-
de de condições com os demais estabelecimentos bancários;

e) o conceito de base monetária seria redefinido, restringindo-se às contas do Banco Cen-
tral, o que permitiria maior liberdade de captação e aplicação de recursos pelo BB;

f) a inclusão do Programa Global de Aplicações e Recursos do Banco do Brasil no orçamen-
to monetário far-se-ia sem consolidação com as contas do Banco Central do Brasil;

g) a posição líquida diária decorrente do balanceamento das contas devedoras e cre-
doras vinculadas à execução do Orçamento Geral da União, inclusive as contas de 
depósitos sob titularidade de órgãos do governo federal, seria objeto de constitui-
ção de reserva bancária específica do BB no BCB, fazendo-se a constituição inicial 
dessa reserva no expediente do dia;

h) o BCB e o BB examinariam em conjunto as medidas necessárias à adequação das 
operações de câmbio do Banco à orientação do citado voto.

Durante a gestão do ministro Bresser Pereira, aprofundou-se a unificação orçamen-
tária, criando-se o Orçamento das Operações de Crédito como parte integrante do OGU, 
para o exercício de 1988. Ele passou a incorporar todos os créditos até então embutidos 
no OM. Sendo assim, eles passaram a ter a necessidade de ser aprovados pelo Congresso 
Nacional. Com isso, também o Banco Central perdeu suas funções de fomento. Ele ficou 
proibido de adiantar, por conta do Tesouro Nacional, recursos oficiais para crédito. Além 
disso, ficou impossibilitado de financiar diretamente ao Tesouro, pois foi extinta a reser-
va monetária que absorvia todas as pressões de gastos impostas ao Poder Executivo.

O Banco Central do Brasil também perdeu a administração do endividamento pú-
blico. Separou-se a política de dívida pública – lançamentos primários e resgates de títu-
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los de dívida pública – da política monetária propriamente dita, ou seja, open market com 
compra e venda desses títulos no mercado secundário. As Letras Financeiras do Tesou-
ro (LFT) substituíram, gradativamente, as Letras do Banco Central (LBC), mantendo 
as mesmas características pós-fixadas e sendo suas emissões limitadas ao que estivesse 
previsto no OGU. Antes, desde 1971, o CMN e o BCB administravam a dívida pública 
mobiliária federal interna sem nenhuma prestação de contas ao Congresso.

Restava o problema de compensar a perda maior do Banco do Brasil. Caso con-
trário, sem possibilidade de captar novos passivos como os conglomerados financeiros, 
a concorrência bancária se desequilibraria em desfavor dele. Mas, em conjunto com 
essa questão, havia de se enfrentar também o impacto negativo de um choque de esta-
bilização inflacionária sobre o lucro bancário.

2.3. Choque heterodoxo e susto bancário

Nos bastidores da preparação do Plano Cruzado, a equipe econômica tentava 
avaliar esse impacto. “Os bancos teriam que pagar a conta, isto é, perderiam o verda-
deiro negócio da China que era o de pegar dinheiro a custo zero (o dinheiro que se 
depositava) e emprestar a 500, 600% ao ano. O que Fernão Bracher [então presidente 
do Banco Central do Brasil] achava disso? O que poderia acontecer com os bancos? A 
resposta foi um primor de bom senso: – Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, 
na Inglaterra, não tem inflação. E tem banco. Logo...”52.

A dúvida era: como proceder a transição inédita do sistema bancário, que obtinha 
boa parte de seus lucros aplicando em correção monetária a disponibilidade (floating) de 
recursos não-remunerados? Com os bancos se ajustariam, quando se explicitassem cus-
tos que não eram cobertos por prestações de serviços que não eram cobradas? A ideia de 
impor  ampla reforma bancária foi logo descartada. Não por seu caráter arbitrário, mas sim 
porque seria complicado demais para se administrar naquela convulsão pós-choque.

O temor tinha sua razão de ser. O êxito anterior em alcançar a maximização do 
“lucro inflacionário” não dependia apenas das mudanças de processos microeconômi-
cos, conduzidas internamente pelos bancos. Os condicionantes macroeconômicos eram 
fundamentais. Entre os quais, alguns que desapareceriam: a inflação elevada (os lucros 
bancários eram diretamente proporcionais às elevações dos indexadores), os juros reais 
positivos e a remuneração indexada das disponibilidades monetárias.

Mesmo com a progressiva desmonetização no regime de alta inflação, os bancos 
que dispunham de rede de agências e serviços em abrangência nacional para atender à 
população ainda captavam o suficiente para tirar bom proveito dos depósitos à vista. Na 
composição de recursos do Banco do Brasil, eles chegaram a representar 24% do total, 
em 1979. Essa participação caiu para 16% no ano anterior ao do lançamento do Plano 
Cruzado. A redução em termos reais cortou-os em mais da metade: 56%. Mas o Banco 
conseguiu manter rentabilidade anual líquida (lucro após imposto de renda sobre a 

52.  SARDENBERG; op. cit.; p. 217.
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média mensal de seu patrimônio líquido) superior a 10% em toda a primeira metade da 
década dos 80, apesar da queda de suas operações de crédito. Na época, rentabilidade 
patrimonial nesse patamar para bancos varejistas era muito razoável.

“O Banco do Brasil sofreu grave regressão de suas operações, motivada por dois 
poderosos constrangimentos:

a) a desmonetização reduziu sua fonte básica de captação, muito dependente dos de-
pósitos à vista. O processo que permitiu ao BB transformar-se, gradativamente, em 
banco múltiplo, com diversificação das fontes de captação, só teve início em 1986;

b) o ajuste monetário patrocinado pela política recessiva que fazia recair sobre os em-
préstimos do BB o fechamento das contas. No processo, o BB perdeu dois terços 
de sua participação histórica no crédito para o setor privado, mas pôde preservar 
elevadíssima rentabilidade, beneficiando-se da arbitragem inflacionária entre os 
dois ‘dinheiros’ e do acesso automático aos recursos a custo zero da famosa ‘conta-
movimento’, encerrada somente em 1986”53.

O “ano do cruzado” foi antecedido por outro (1985) em que quebraram três 
grandes bancos nacionais e alguns de pequenos e médios portes. A crise de confiança 
que se instalou entre investidores a partir de então, elevou a preferência pela liquidez, 
provocando a queda de depósitos a prazo e a elevação de depósitos à vista nos grandes 
bancos. O temor maior era da crise de desconfiança se transformar em corrida bancária 
generalizada quando circulassem boatos de que grandes bancos passavam por dificul-
dades em se ajustar a um cenário de estabilização.

Face a essas expectativas pessimistas,  o congelamento de preços,  decretado 
em 28 de fevereiro de 1986, abriu exceção para as tarifas bancárias. Os bancos de va-
rejo deixaram de isentar, generalizadamente, os clientes. Buscaram elevar a receita de 
prestação de serviços. Conseguiram junto ao governo a regalia de diluir os custos de 
fechamento de agências e dispensa de pessoal em vários demonstrativos contábeis. 
Esforçaram-se para retomar as operações de crédito.

Com esses programas de corte de despesas administrativas e elevação de receitas 
de serviços, além de menores provisões para devedores duvidosos, os lucros contábeis 
– e as rentabilidades patrimoniais – não caíram tanto quanto se temia no primeiro se-
mestre  daquele ano. Não foi o caso do Banco do Brasil: a queda do seu lucro e da sua 
rentabilidade foi, proporcionalmente, a maior entre todos os bancos. O congelamento 
do valor da Conta de Movimento foi implacável com seus resultados. As promessas 
compensatórias, feitas “no calor dos eventos”, não foram cumpridas.  O BB não rece-
beu pagamentos pelos serviços executados em nome do Tesouro Nacional nem foi 
ressarcido pelo custo incorrido nas operações com juros favorecidos que realizou por 
decisão de política econômica54. A única liberdade concedida foi poder ampliar sem 

53.  BELLUZZO, Luis Gonzaga de Mello & ALMEIDA, Júlio Gomes de. Depois da queda: a economia brasileira da crise 
da dívida aos impasses do Real. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2002. p. 254.

54.  BELLUZZO & ALMEIDA; op. cit.; p. 256.
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restrição suas operações de crédito. Com a rápida remonetização, depois da queda da 
taxa de inflação, ele pode atender à elevada demanda por crédito.

O Banco do Brasil, possuindo ampla rede de agências e imensa clientela, pra-
ticamente dobrou (93% em termos reais) o saldo de seus depósitos bancários no pri-
meiro semestre de 1986. O saldo de seus empréstimos, após muitos anos de declínio, 
recuperou-se em 56% (também em termos reais) como resultado ponderado tanto pelo 
crédito rural (aumento de 33%) quanto pelo crédito comercial (elevação de 76%).

Para os analistas macroeconômicos, esse boom inicial do BB levou a processo 
secundário de efeito mais explosivo do que foi a sua expansão de crédito no primeiro 
semestre. “Dada a posição do Banco, sua presença na economia em termos regionais, 
seus clientes típicos (pequenas e médias empresas), a expansão do crédito impulsiona-
da por ele, em meio à profunda mudança na forma de conservação do poder de compra, 
produziu efeitos muito mais profundos, acionando o mecanismo clássico de moeda 
bancária. O poder de compra foi ampliado pelas sucessivas ondas de avanço do crédito 
do sistema bancário, permitidas pela ampliação de sua capacidade de financiamento a 
partir da ‘multiplicação’ dos depósitos”55.

Para a equipe econômica, o problema apontado significava  o dilema entre privilegiar 
a macroeconomia ou a microeconomia. Em outras palavras, o controle da demanda agrega-
da por medidas de contenção do crédito se chocaria com a tentativa de ajuste empresarial 
dos bancos. O temor de se provocar uma crise bancária predominou. Os condutores da po-
lítica econômica alegaram que “não houve espaço viável politicamente”, em ano eleitoral, 
para adotar  medidas de desaquecimento na área monetária e de crédito. Na verdade, não 
conseguiram nem antecipar o descongelamento de preços em relação à data da eleição.

Daquele plano heterodoxo, inédito na história econômica brasileira, ficou a lição 
para os planos de estabilização posteriores: cuidado com o imediato choque da deman-
da provocado pelo congelamento de preços! A súbita remonetização e o automático 
aumento do poder aquisitivo médio real de todas as classes de renda, com o estanca-
mento da corrosão inflacionária prevalecente nos meses posteriores, clamam por um 
controle dessa demanda agregada. O recolhimento compulsório de todos os aumentos 
de depósitos e os controles, inclusive quantitativos, sobre os empréstimos bancários 
passaram a ser lugar-comum em toda série de planos: Bresser, Verão, Collor e Real.  
Eles deixaram de ser puramente heterodoxos, contemplando também a ortodoxia em 
matéria de política monetária.

Outro fator que atingiu a rentabilidade bancária foi a política de taxa de juros real 
na administração do estoque de títulos de dívida pública. Desde o segundo semestre 
de 1985, quando uma nova diretoria assumiu no Banco Central do Brasil, promovia-se  
queda das taxas reais. Pretendia-se também diminuir drasticamente  o custo da dívida 
pública através da emissão de título financeiro corrigido a posteriori apenas pelas pró-
prias taxas acumuladas de overnight: a Letra do Banco Central (LBC). Isso diminuiu, 
sensivelmente, as receitas das tesourarias dos bancos com títulos e valores mobiliários, 
no caso, títulos de dívida pública.

55.  BELLUZZO & ALMEIDA; op. cit.; p. 257/8.
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“Dada a velocidade de todos os processos envolvidos – a queda das taxas de 
juros, acompanhada de remonetização e mudança na composição da dívida pública –, 
o ajuste requeria fortíssima aceleração do crédito. Os bancos não estavam apostando 
contra a estabilidade, mas apenas respondendo de forma racional aos imperativos da 
concorrência interbancária e na premência de resultados a curto prazo. A explosão do 
crédito foi, assim, inevitável, constituindo-se no componente individual mais impor-
tante da aceleração da demanda, durante o congelamento de preços de 1986”56.

Naquele “ano do cruzado”, consolidou-se a tendência do Banco do Brasil a tor-
nar-se mais autônomo relativamente às orientações diretas dos condutores da políti-
ca monetária. Em disputa por novas fontes de recursos, sua transformação em banco 
múltiplo tornou-se irreversível. A remuneração por atividade executada em nome do 
governo passou a ser imperativa.

Nos dois anos posteriores, mesmo com novo programa de estabilização (o Plano 
Bresser, em 1987), houve decréscimo do resultado líquido das operações de crédito e 
das receitas com títulos e valores mobiliários como sustentáculos dos resultados ban-
cários. O risco do crédito tinha se elevado muito com o aumento da inadimplência, 
devido à explosão da “bolha de consumo”, depois do descongelamento dos preços. 
Os bancos ficaram mais cautelosos em relação às operações de crédito. Havia a ameaça 
de moratória ou perdão de dívidas constituídas no boom do cruzado à semelhança das 
dívidas rurais, principalmente, com o Banco do Brasil.

A recompensa dessas aflições, às quais se somou o fim das cartas-patentes (con-
cessões governamentais que se tinham transformado em ativos negociáveis por bancos), 
provocada pela Constituinte de 1988, foi a “reforma bancária” liberal, anunciada em 
setembro do mesmo ano. Foi o fim de direito, porque o fim de fato já tinha ocorrido: o 
do modelo de segmentação imposto pela reforma bancária de 1964. A conglomeração 
financeira passou a ser permitida, legal e contabilmente, sob a denominação de “mul-
tibanco”. Sob o falso argumento de que a autorização da abertura de maior número de 
bancos aumentaria a concorrência interbancária, liberalizou-se a exploração de nichos 
do mercado por “bancos de negócios”. Com a intenção de deixar o mercado livre, não 
havia mais como cercear a atuação comercial do Banco do Brasil.

2.4. Conglomeração financeira
 

Com a entrada da economia brasileira em regime de alta inflação, especialmente 
quando ultrapassou o patamar anual de 200%, em 1983, os demais bancos concorrentes 
do Banco do Brasil haviam recorrido à “moeda indexada”. Privilegiavam a interme-
diação de recursos de curto prazo, como o open market, transformado na grande opção 
para os aplicadores. Puderam, assim, ampliar seus contingentes de pessoal e investir 
em informática  com o objetivo de intensificar a captação de recursos. O BB estava 
impedido de participar dessa prática financeira. Mas, a partir de 1986, passou a assumir 
características que o equipararam aos grandes conglomerados financeiros.

56.  BELLUZZO & ALMEIDA; op. cit.; p. 262.
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O avanço do processo de fortalecimento da competitividade do BB não era visto com 
bons olhos pelos grandes concorrentes. Progressivamente, foi recuperando o espaço per-
dido no mercado de crédito, sobretudo durante o ajustamento recessivo de 1980-1984. A 
redução de seus empréstimos tinha sido, então, um dos principais instrumentos de conten-
ção do crédito, em particular, e da liquidez, de modo geral, utilizado pelos condutores da 
política econômica. A diferença em participações no mercado (market share) era notável: em 
1964, o BB detinha 31% dos empréstimos do sistema financeiro nacional; em 1981, apenas 
21%; em março de 1985, no fim do regime militar, não mais do que 7,4%, ou seja, menos 
de ¼ do que detinha no início. Ano e meio depois, porém, já tinha revertido a tendência de 
queda, respondendo por 15,7% dos empréstimos em outubro de 1986.

O voto do Conselho Monetário Nacional nº 045/86, de 30 de janeiro, que extin-
guiu o mecanismo da Conta de Movimento e alterou as relações com o Banco Central 
e com o Tesouro Nacional, compensatoriamente, já tinha autorizado o Banco do Brasil 
a atuar em todos os segmentos do mercado. O perfil de conglomerado foi definido a 
partir de autorização concedida pelo presidente da República, em 14 de agosto de 
1986. Deu-se por sua entrada em seis novos segmentos do mercado financeiro. O BB 
foi autorizado a operar com financeira, distribuidora, corretora de seguros, poupança 
rural, fundos mútuos de investimentos em renda fixa e ações, e empresa de arrenda-
mento mercantil (leasing). Também foi como banco de investimento, porém, aguardou 
até junho de 1988, para instalá-lo. Logo, o Banco de Investimento do Banco do Brasil 
(BB-BI) cuidou da implementação de fundos setoriais de fomento, a participação acio-
nária em empreendimentos e o lançamento de debêntures e ações, por exemplo, as 
operações realizadas com a Eletrobras, Embraer, Petroquisa e Telebras.

Em 1989, com o início de atividades do BB-BI, as ações de 34 empresas foram 
transferidas para o âmbito da subsidiária, para compor sua carteira inicial. O objetivo 
era também permitir sua alavancagem mediante a receita de dividendos. Em regime 
de alta inflação, e antevendo maior intervenção no setor bancário do novo governo que 
tomaria posse em 1990, a diversificação setorial passou a ser postura defensiva comum 
aos grandes bancos.

No final da década de 1980, o Banco do Brasil detinha participação acionária em 
408 empresas nacionais – em 1985, participava do capital de 498. As participações eram 
classificadas em três grupos: especiais, incentivadas e por serviços. As especiais decor-
riam de aplicações voluntárias, de conversão de dívidas ou de interesse governamental. 
Nesse grupo, destacavam-se os investimentos na Cia. Aços Especiais Itabira (Acesita),  
Computadores e Sistemas Brasileiros S.A. (Cobra), e Cia. Florestal Monte Dourado. 
As incentivadas eram produtos da aplicação dos recursos deduzidos do imposto de 
renda devido em cada exercício. Além de outras, notadamente do ramo de informática, 
abrangiam empresas situadas nas áreas de atuação das Superintendências Regionais da 
Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene) e da Embraer (Empresa Brasileira de Ae-
ronáutica). Em termos de recursos aportados, o Banco era, em 1985, o maior investidor 
dessa empresa de aeronáutica, criada em 1969, cuja tecnologia de ponta era acessível a 
reduzido grupo de nações. As participações por serviços provinham de aplicações com-
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pulsórias junto a companhias telefônicas, de eletricidade e de abastecimento de água, 
decorrentes da aquisição pelo Banco do direito de uso desses serviços.

O Banco demonstrou capacidade de adaptação a mudanças institucionais, por 
exemplo, através da criação da vice-presidência de Finanças. Seu objetivo foi preparar 
a empresa para conviver com margens de rentabilidade compatíveis com a nova rea-
lidade do país  após a estabilização súbita  provocada pelo congelamento de preços. 
Tornaria mais eficiente a gestão das disponibilidades de recursos.

Ao encerrar seu último ano (1987) na presidência do Banco, Camillo Calazans não 
deixou de consignar as modificações ocorridas na composição do Conselho de Adminis-
tração. Elevou-se o número de seus integrantes, com a inclusão de quatro conselheiros: 
novos vice-presidentes do Conselho Diretor, o presidente do BNDES e um represen-
tante das classes empresariais. A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) tomou a deci-
são histórica de incluir representante do corpo funcional. Ele passou a ser escolhido entre 
os três servidores mais votados em eleição direta e secreta, envolvendo contingente de 
140 mil servidores da ativa e aposentados  para compor a lista tríplice de candidatos.

No entanto, já sob os mandatos do ministro Maílson da Nóbrega e do presidente 
Mário Jorge Gusmão Bérard, seguindo os decretos nº 97.460, de 15.1.89, e nº 97.508, 
de 14.2.89, a AGE de 15.2.89 reduziu de 15 para sete o número de membros tanto 
do Conselho de Administração como da Diretoria. Esta passou a ser constituída pelo 
presidente e pelos titulares das diretorias de Administração, Comércio Exterior, Finan-
ças, Internacional, Mercado e Subsidiárias, e Operações de Crédito Rural, Industrial 
e Comercial. Em decorrência, reestruturou-se a Direção Geral e adotaram-se medidas 
para incrementar a eficácia da organização, como a extinção de oito superintendências 
regionais e a criação de órgãos para os assuntos do Tesouro Nacional, segurança e pre-
venção, marketing e recuperação de créditos.

Outra decisão importante (e perene) foi a da criação, em 1986, da BB-Distribui-
dora de Títulos e Valores Mobiliários (BBDTVM), que serviu à estratégia de satisfazer 
a múltiplas necessidades da clientela em termos de portifólio. Com ela, o BB se prepa-
rou para ingressar com destaque na nascente indústria de fundos de investimento.

No ano seguinte, quatro novas subsidiárias passaram a integrar o conjunto de 
empresas vinculadas ao Banco do Brasil: BB-Financeira S.A. – Crédito, Financiamento 
e Investimento; BB-Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil; BB-Corretora de Seguros 
e Administradora de Bens S.A.; e BB-Administradora de Cartões de Crédito S.A. Com 
elas, o Banco oferecia aos investidores a possibilidade de ampliar as opções de aplica-
ções: open market, RDB, CDB, letras de câmbio, fundos de renda fixa, fundo de ações, 
caderneta de poupança, compra e venda de ouro em barras. Além disso, podia realizar, 
além dos negócios tradicionais, operações de crédito ao consumidor, financiamento de 
bens e serviços com interveniência e arrendamento mercantil de bens móveis e imó-
veis. Para não incorrer em gastos significativos nem ter que adaptar a estrutura instala-
da do Banco, as subsidiárias começaram a funcionar sob a forma de banco múltiplo.

Foi pouco antes da reforma liberalizante de 1988, que permitiu multibancos, 
que o Banco do Brasil finalmente conseguiu liberar as cartas-patentes e se estruturar 
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como conglomerado econômico-financeiro à semelhança dos seus grandes concorren-
tes privados. Mas foi uma preparação importante para obter a possibilidade de transfor-
mação de subsidiárias em carteiras de um banco múltiplo. Diferentemente de bancos 
privados, que podem fazer tudo o que não está proibido, legalmente o banco público 
só pode fazer o que está estritamente definido em lei. O BB poderia ser conglomerado 
“de fato”, mas não “de direito”.

2.5. Automação bancária e quadro de pessoal

Desde a perda da Conta de Movimento, o Banco do Brasil iniciou esforço de 
modernização, principalmente na área de informática, para não ficar defasado tecno-
logicamente. A partir dos anos 60, vários fatores tinham impulsionado a automação no 
sistema bancário brasileiro. Um primeiro foi a própria busca de economia de escala, 
motivada pelo processo de concentração. O porte alcançado pelos maiores bancos jus-
tificava a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico com grandes despesas em inves-
timentos. Eles se coligaram com empresas fabricantes de equipamentos na área da 
informática, aproveitando-se da reserva de mercado então existente: o Banco do Brasil 
com a Cobra, o Bradesco com a SID e o Itaú com a Itautec.

Os bancos brasileiros investiram muito em tecnologia para evitar perdas com a 
aceleração da inflação, possibilitando elevar a velocidade de circulação da moeda na-
cional. Não podiam deixá-la ociosa sem aplicação, pois teriam custos de oportunidade: 
quando uma decisão exclui a escolha de outra, deve-se considerar os benefícios não 
aproveitados decorrentes da decisão alternativa como fossem custos. 

O contexto de alta inflação estimulou o desenvolvimento de soluções que agi-
lizaram todo o processo de gestão de ativos, de contas correntes, de câmbio, de rela-
cionamento com clientes, call centers etc. Por meio da tecnologia da informação, os di-
rigentes e os gestores passaram a ter acesso em tempo real sobre a evolução localizada 
ou agregada e, de acordo com o interesse dos múltiplos produtos e serviços oferecidos, 
desde as agências até o nível nacional ou global. As redes de comunicações de dados 
compensavam a dispersão geográfica das agências pelo território nacional ou mesmo 
a inserção internacional. Era necessária a tomada de decisões tempestivas para não se 
perder valor.

As despesas de pessoal tinham peso muito elevado no total de despesas admi-
nistrativas de um banco. Portanto, a possibilidade de dispensa da parcela de emprega-
dos, que foi substituída pela maior produtividade tecnológica dos outros, reduzia esses 
custos e motivava os investimentos. Mas a automação também trazia ganho de imagem 
institucional por ser símbolo de modernidade, componente que passou a ser explorado 
pela publicidade dos bancos.

Os primeiros computadores, que ocupavam grandes áreas físicas, começaram a 
ser utilizados por bancos no início dos anos 60. Mas foi na década de 1970 que se 
acelerou o ritmo de incorporação da informática no cotidiano do processo de trabalho 
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bancário. Através do estudo das rotinas, dos fluxos de trabalho, dos tempos e movimen-
tos executados nos layouts das agências, dos impressos e dos manuais dos produtos, 
todas as dimensões repetitivas foram apuradas para a racionalização via tecnologia. Os 
trabalhadores da retaguarda (backoffice) nas agências foram deslocados para núcleos que 
centralizavam várias agências. O princípio básico a ser implantado era a centralização 
da entrada de informações em um único Centro de Processamento de Dados (CPD). 

De início, isso ainda exigia elevados custos de transportes de documentos, todos 
os dias, em grandes distâncias. “Esse fato motivou, em meados dos anos 70, a adoção de 
subcentros de entrada de dados que, localizados junto a agências de cidades estratégicas, 
coletavam, armazenavam e remetiam os dados ao CPD por linha telefônica. O alto custo 
operacional e as dificuldades de telecomunicações limitaram a expansão desse tipo de 
processamento. Diante dessa situação, alguns bancos partiram, já no final da década de 
1970, para o processo de automação das agências através dos sistemas de processamento 
de dados distribuído on-line. Buscava-se a captação de dados e o processamento das tran-
sações na própria agência, sem recorrer às atividades do CPD. Isso foi possível por meio 
da instalação de terminais financeiros nas agências, de tal forma que os dados do serviço 
executado já fossem processados nesse terminal. Essa alternativa se justificava por serem 
70% a 80% dos dados gerados e usados apenas no nível de agência”57.

Esse autor apresenta breve histórico da evolução tecnológica no período. “Na se-
gunda metade da década de 1980, a perspectiva de queda de inflação fez com que a 
automação bancária estivesse mais fortemente associada à racionalização dos fluxos de 
trabalho e à redução de custos. Ao mesmo tempo, alguns bancos colocaram terminais 
para utilização pela própria clientela, inicialmente dentro e depois fora das agências”58.

Portanto, nesse período dos anos 80, foi quando o setor bancário brasileiro iniciou 
seu dramático processo de reestruturação, à custa de fechamento de agências, corte de 
empregados, cobrança de serviços antes supostamente cobertos pela receita inflacioná-
ria etc. O processo de automação já tinha avançado bastante na direção da constituição 
de sistemas de controles contábeis em apoio à administração. Foi na transição para a 
década seguinte, justamente quando o “foco no negócio principal” (core business) virou 
“palavra de ordem”, que a tecnologia bancária passou a apoiar a tendência de segmen-
tação dos clientes, adotada por vários bancos. O conceito de autoatendimento também 
embasou esse processo. Para isso, os bancos passaram a investir em telecomunicações, 
inclusive em rede privativa de comunicação de dados via satélite e na utilização de 
cabos de fibra ótica, e integração de dados, voz e imagens.

A nova tendência passou a ser a maior utilização de microcomputadores com 
programas específicos para apoio à tomada de decisões pelo pessoal de agência, parti-
cularmente pela gerência. Com o home-banking se abria o caminho para o futuro uso da 
internet no atendimento de clientes preferenciais. A integração dos PCs (computado-
res pessoais) dos clientes à rede de computadores do Banco permitia a seus usuários 

57.  VALLE, Paulo Roberto Arantes. Automação bancária e seus impactos sobre o trabalho: o caso de um grande banco privado 
nacional. BH, Dissertação de Mestrado pelo CEDEPLAR-UFMG, 1995. pp. 75/76.

58.  VALLE; op. cit.; p. 76.
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maior troca de informações e operar diretamente, desde sua casa, com o  a instituição 
financeira. Do lado das pessoas jurídicas, o emprego do EDI (troca interbancária de 
dados), software tradutor que compatibilizava equipamentos diferentes, ligados via mo-
dem, e formatava documentos para serem trocados entre usuários, permitia linha direta 
entre diretores financeiros de empresas não-financeiras e os bancos, que podiam acom-
panhar, em tempo real, os fluxos de caixa desses clientes.

É importante destacar as consequências da automação bancária para o processo de 
trabalho no setor financeiro. Facilita entender o que ocorreu a partir dos choques de esta-
bilização com o pessoal empregado em bancos. “A introdução de equipamentos de base 
microeletrônica nas agências, que tem seu início com a implantação dos terminais on-line 
a partir do início da década de 80, trouxe grandes mudanças na organização do trabalho e 
nos níveis de qualificação exigidos para o trabalhador bancário. [...] Na década de 1970, 
predominavam agências com elevada autonomia operacional nas quais um grande nú-
mero de trabalhadores de pouca qualificação realizava a maior parte dos serviços. [...] As 
transformações que se iniciam com a implantação do sistema on-line diminuíram, signifi-
cativamente, a autonomia das agências. [...] Nesse processo, a função de caixa passou por 
profundas transformações. Trabalhando agora em um terminal, o caixa passa a processar 
uma série de documentos que antes eram remetidos à retaguarda que os organizava e os 
enviava ao centro de processamento de dados. Da mesma forma, o caixa pode acessar, 
em seu terminal, informações que antes lhes eram enviadas do CPD em listagens”59.

Nesse processo, surge o fenômeno conhecido como “desemprego tecnológico”, 
já que se iniciou com a dispensa substantiva dos trabalhadores que ficavam na reta-
guarda (back-office) das agências. As informações que antes circulavam impressas em 
listagens passaram a ser transmitidas e armazenadas em sistemas acessíveis nos termi-
nais. Os digitadores, por exemplo, que antes davam entrada nos dados para o proces-
samento, ficaram sem suas tarefas, já que os próprios caixas passaram a entrar com os 
dados em seus terminais, no momento em que recebia documentos. 

Mesmo os sistemas de apoio às decisões gerenciais, técnicas e administrativas 
evoluíram muito no sentido de agilizar a captação e a aplicação de recursos pelos ban-
cos. Facilitaram a fixação de metas para cada produto financeiro a ser colocado e para o 
desempenho de cada agência e/ou superintendência regional. As análises econômico-
financeiras também ficaram mais apuradas e realistas. Finalmente, na ponta da cadeia, 
o autoatendimento possibilitava ao próprio cliente obter saldos, extratos, fazer aplica-
ções, saques e transferências eletrônicas de fundos, operações que antes eram depen-
dentes do trabalho de bancários.

Com a redução das atividades de retaguarda ao indispensável, o pessoal da agên-
cia passou a se dedicar mais ao atendimento pessoal de clientes. Para tanto, era ne-
cessário maior nível de qualificação em sua formação. Houve, então, repercussões da 
automação bancária sobre o emprego e os salários do setor. 

“A despeito de todas as mudanças tecnológicas e organizacionais verificadas nos 
bancos a partir de 1980, o nível de emprego aumentou consideravelmente até 1985, 

59.  VALLE; op. cit.; p. 88-90.
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chegando nesse ano a 765 mil bancários. Em 1986, a drástica redução dos níveis de in-
flação realizada pelo Plano Cruzado, ainda que temporária, deu início a um processo de 
enxugamento do setor com a redução significativa do emprego nesse ano”. A retomada 
do bom desempenho, em termos de rentabilidade, não foi suficiente para retomar o 
nível de emprego alcançado no anterior ao do cruzado. “A partir de 1990, tem-se um 
declínio sistemático do nível de emprego do setor. Ao mesmo tempo, verificam-se in-
dícios de redução da rotatividade, relacionada a uma tentativa de mudança no perfil do 
trabalhador bancário em direção a maior qualificação”60.

Esse autor também menciona as diferenças significativas entre os salários pratica-
dos pelos bancos federais, estaduais e privados. “Em 1985, os salários dos bancos federais 
eram três a quatro vezes superiores aos salários dos bancos privados. Uma menor diferença 
entre a remuneração paga pelos bancos públicos e privados era notada apenas na gerência 
em que, em alguns casos, notava-se maior remuneração nos bancos privados”61. Observa 
também que, nos bancos privados, começou naquele contexto a tendência de adotar sis-
temas de remuneração variável para os cargos de supervisão e gerência, de acordo com os 
ganhos de produtividade desse pessoal. Com o transcorrer do tempo, essas “participações 
nos lucros” ou os “bônus”, distribuídos anualmente para os executivos financeiros do setor 
privado, começaram a fazer toda a diferença em termos de remunerações anuais.

Depoimento de servidor do Banco do Brasil registra que, em 1972, muito an-
tes do Bradesco, o BB apresentou ao Ministério da Fazenda proposta de implantar o 
sistema on-line, mas foi impedido de fazê-lo. Assim, o Banco ingressou na era do aten-
dimento informatizado, comandado pelo sistema on-line, no início do ano de 1985. Os 
equipamentos passaram a funcionar na agência Centro do Rio de Janeiro. No último 
trimestre desse ano, o sistema foi instalado nas dependências de Brasília. O usuário 
passou a ter acesso mais fácil e imediato à verificação de saldo e à obtenção de extratos 
de conta, operando pessoalmente terminais eletrônicos. Até o final de 1986, a nova 
opção de atendimento foi estendida às outras capitais e, em etapa posterior, às demais 
cidades. O reforço tecnológico na área de informática passou a fornecer o suporte logís-
tico para a automação de serviços. Levou também o Banco da 9ª para a 1ª posição em 
capacidade de armazenamento de informações e velocidade de processamento. 

Entretanto, o quadro de 117.498 funcionários ao final do exercício de 1985, equi-
valia praticamente ao mesmo contingente dos dois anos anteriores. Com o aumento da 
produtividade e a racionalização dos serviços foi possível apenas limitar as admissões 
aos casos de suprimento de vagas existentes. Na “Mensagem do Presidente”, publi-
cada no Relatório Anual de Atividades de 1986, lia-se: “ressalte-se também que não 
se recorreu ao recurso extremo de dispensar pessoal e fechar agências, medidas de 
pequeno efeito no resultado financeiro global do Banco, mas socialmente indesejáveis, 
pois teriam grave repercussão nas áreas produtoras de alimentos”. Manteve-se, então, 
a estabilidade do quadro de pessoal por quatro anos com pouco mais de 118 mil servi-
dores ao final do exercício.

60.  VALLE; op. cit.; p. 98-99.

61.  VALLE; op. cit.; p. 101.
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Mas, ao final do ano seguinte, no último exercício completado por Camillo Ca-
lazans, faziam parte do quadro próprio do Banco 128.528 funcionários. Eles passaram 
a responder também pela gestão e operacionalização dos negócios desenvolvidos pelas 
novas subsidiárias do conglomerado. O ingresso de cerca de 10 mil novos servidores 
ocorreu via concursos, realizados prioritariamente em locais distantes, no mínimo, 200 
km das capitais, para preencher vagas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O 
recrutamento de candidatos ocorreu entre residentes na própria comunidade ou em 
localidades próximas, no interior.

Consideradas apenas as filiais que se encontravam em pleno funcionamento, a 
rede do BB chegou, ao final do exercício de 1988, com 4.053 unidades: 2.314 agências, 
388 postos avançados de crédito rural e 1.351 dependências de menor porte. Porém, 
mais 582 unidades estavam em processo de instalação. Sob o aspecto geográfico, a rede 
cobria todo o território nacional, privilegiando especialmente as localidades situadas no 
interior. Em torno de 75% das agências do Banco funcionavam em cidades com menos 
de 50 mil habitantes. Em termos regionais, encontravam-se assim distribuídas: 4% no 
Norte, 28% no Nordeste, 36% no Sudeste, 24% no Sul e 8% no Centro-Oeste. Minas 
Gerais e São Paulo, com 14% e 13%, respectivamente, concentravam o maior número 
de dependências.

Ao lado do esforço desenvolvido para expandir e modernizar o atendimento nos 
pontos de venda, separando o atendimento e o suporte, o Plano Integrado de Automa-
ção de Agências, embora tendo ganhado reforço orçamentário para se apressar, tinha 
avançado pouco. As dificuldades eram decorrentes da escassez de linhas telefônicas e 
da demora de entrega de equipamentos. As filiais integradas ao sistema on-line alcança-
ram, em dezembro de 1988, o total de 209.

As agências ainda não integradas ao sistema on-line a ele se interligavam através 
da rede interna de comunicação de dados do Banco (BBNET). Por isso, excetuadas 
apenas 37 dependências de difícil acesso, podiam ser efetuados, a partir das agências 
on-line, depósitos para quaisquer praças no prazo máximo de 24 horas. Formada a partir 
dos Centros de Processamento de Serviços e Comunicação (Cesec), dotados de com-
putadores de grande porte, a BBNET, somente no eixo Rio-São Paulo-Brasília-Belo 
Horizonte, constituía a maior rede de comunicação de dados do Brasil, em termos de 
tráfego e quantidade de informações.

Ainda nessa área, o Projeto BBSAT merecia especial atenção, tendo o Banco 
ultimado providências junto à Embratel para implementá-lo. Tratava-se de utilização 
de satélite para estabelecer comunicação de dados entre estações terrenas equipadas 
com receptores e transmissores de ondas de rádio. Pretendia-se ampliar o alcance do 
BBSAT, de forma a permitir que agências localizadas em praças desprovidas de tele-
comunicações tivessem acesso aos sistemas de computação em uso no Banco. Cumpria 
assim papel público de integração, marcando a presença de uma instituição do Estado 
em todo o território nacional.

Ao término do exercício de 1988, o número de funcionários da ativa era 135.425, 
englobando o pessoal a serviço do Banco, de suas subsidiárias e da Fundação Banco 
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do Brasil e os 833 cedidos, em caráter de disponibilidade, a órgãos públicos e entida-
des diversas. Esse tipo de cessão é de longa tradição de colaboração das instituições  
financeiras  públicas  federais com o aparelho estatal, contribuindo com quadros bem 
preparados ou bem apadrinhados.

O Banco do Brasil atuava, em média, apenas com 33 funcionários por agência, 
enquanto outras instituições financeiras de grande porte trabalhavam com quase 50. 
Em termos de experiência do corpo funcional, na base da pirâmide, os empregados 
com até 10 anos de atividade representavam 60% do contingente, na faixa intermedi-
ária (11 a 20 anos) estavam 29% e no topo (mais de 20 anos), 11%. Na primeira faixa, 
incluía 19,5% de menores aprendizes, quase metade do sexo feminino. No final da 
década de 1980, as mulheres já representavam 32% do quadro.

Em 1989, pela primeira vez na década, o número de funcionários da ativa di-
minuiu em relação ao ano anterior, mesmo com o início de atividades de 543 novas 
dependências. O BB ampliou, naquele ano, seus pontos de atendimento para 4.449 e o 
número de funcionários passou para 134.301. Os seguidos progressos na racionalização 
dos serviços, propiciados pela automação bancária, possibilitaram ao Banco baixar para 
30 a média de funcionários por agência.

2.6. Assistência creditícia

O Banco do Brasil sempre teve insubstituível papel a desempenhar no processo 
de ampliar o fomento de atividades produtivas em condições de contribuir para redu-
ção dos descompassos sociais e regionais, sobretudo nas regiões mais carentes. Essa 
vinculação histórica com os destinos socioeconômicos do país se deu na condição de 
principal agente financeiro do governo federal. Apoiava a produção de alimentos para 
o mercado interno, a formação de excedentes exportáveis e atividades geradoras de 
maior número de empregos, com ênfase na assistência ao pequeno produtor, rural e 
urbano. Com o intuito de reduzir o custo do dinheiro, em meados da década de 1980, 
tentava manter a tradição de regular o mercado com as taxas de juros mais baixas.

Os empréstimos do Banco, depois de muitos anos em queda real, voltaram a 
apresentar crescimento superior ao da inflação, em 19%, no ano de 1985. Na execução 
da política de crédito rural, o BB respondeu sozinho por aplicações equivalentes a 70% 
dos créditos destinados ao custeio e à comercialização da safra nacional. Conseguia 
executá-la, em parte, devido à captação de recursos no próprio mercado, com cresci-
mento real de 34% na massa de depósitos à vista e a prazo.

No ano seguinte, os depósitos tiveram incremento real de 115%, fruto da mone-
tização ocorrida com a queda da inflação e do esforço de captação empreendido pela 
rede de agências. O destaque foi para os depósitos à vista do setor privado, realizados 
no Banco, que apresentaram crescimento real de 142% e ensejaram a expansão das 
aplicações em quase todos os produtos. No ano do Plano Cruzado, o saldo de emprés-
timos ficou 73% acima da inflação, elevando para 16% a fatia do Banco no sistema 
financeiro nacional, contra 7,4% no início da gestão da Nova República.
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O apoio à agropecuária novamente se destacou por intermédio do estímulo à pro-
dução, do engajamento aos programas de irrigação e do suporte à aquisição de produtos 
pelo governo. Só nas operações de custeio agrícola, os desembolsos tiveram expansão 
real de 80% sobre o ano anterior. Com isso, a área financiada pelo Banco passou a cor-
responder a mais da metade da superfície total plantada com lavouras, o que propiciou 
uma supersafra de trigo e produção recorde de alimentos. Nessa gestão, o Banco do 
Brasil financiou a expansão do plantio de soja até o Mato Grosso.

Tudo isso se concretizou porque o Banco aumentou de modo substancial a uti-
lização de disponibilidades próprias e das captadas junto ao público para lastrear as 
operações rurais de interesse do governo federal. Isso porque o mecanismo de supri-
mento prévio de recursos, que substituiria a Conta de Movimento, não foi suficiente 
para atender à demanda observada. O Ministério da Fazenda autorizou, então, o Banco 
a conceder empréstimos rurais sob o compromisso de reembolso de custos, mediante 
sistemática de equalização das taxas.

 Com a retomada da inflação antes do congelamento imposto pelo Plano Bresser, 
no ano de 1987, o desempenho das diversas modalidades de empréstimos sofreu mui-
to. Houve o deslocamento das disponibilidades para aplicações de curtíssimo prazo no 
open market e em fundos de investimentos de curto prazo. O saldo de depósitos à vista 
do Banco registrou queda real de 6,6% em relação ao ano anterior, no final de dezem-
bro de 1987. Mesmo os depósitos a prazo sofreram consequências da preferência pela 
liquidez: o saldo revelou decréscimo real de 6,8%. O dado favorável ficou por conta da 
Caderneta de Poupança Rural. Lançada em fevereiro daquele ano, alcançou no final 
do ano o equivalente a 7,5% do sistema de poupança. Graças a esse desempenho da 
Poupança-Ouro, houve a evolução real de 14,4% do saldo dos recursos captados por 
meio de depósitos.

Essa captação permitiu ao Banco incrementar a oferta de crédito. O saldo dos 
empréstimos totais atingiu crescimento real de 29%, em 1987. Sua participação no 
sistema financeiro nacional aproximou-se de 20%, contra apenas 7,4% há pouco mais 
de dois anos antes, quando findou o ciclo militar. A maior parcela ficou com a agro-
pecuária, sobretudo o custeio agrícola, cujo saldo exibiu incremento real, a despeito 
da menor procura de tomadores. A retração dos créditos para investimento refletiu o 
temor dos produtores quanto ao custo do dinheiro, dado o retorno da indexação.

A fim de atenuar os efeitos da queda do nível de atividade econômica e livrar da 
inadimplência milhares de pequenos produtores e empresas, o Banco do Brasil dedicou-
lhes tratamento especial. No setor rural, prorrogou prazos e diminuiu encargos, de modo 
a ajudar os produtores a superar dificuldades na oferta de seus produtos e aliviar pressões 
resultantes do excessivo endividamento. Às micro, pequenas e médias empresas, o BB 
concedeu empréstimos expressivos com recursos do governo para reescalonamento de 
dívidas da resolução nº 695 do Bacen , reativada isoladamente pelo BB.

Durante o exercício de 1988, o mercado financeiro exigiu atuação diferenciada no 
trato das operações ativas. Se, no início do ano, o bom nível de liquidez justificou a diver-
sificação e agressividade na concessão de créditos, no segundo semestre, o crescimento 
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da demanda determinou maior cautela e seletividade de clientes. O saldo dos emprésti-
mos obteve evolução real de quase 52% no ano. Do total, 57% foram absorvidos pelo se-
tor privado e 43% pelo setor público (governos e empresas estatais), fundamentalmente 
em decorrência de refinanciamento de dívidas e de custeio de déficit relativo a despesas 
correntes de estados e municípios. Eram operações realizadas pelo Banco na condição 
de agente financeiro da União mediante aporte de recursos do Tesouro Nacional. Não 
comprometiam, portanto, a assistência ao setor privado. Os empréstimos ao setor privado 
cresceram 18% em termos reais, mantendo a participação de 20% no mercado.

Dos empréstimos ao setor privado, mais de 52% destinaram-se à agropecuária, o 
que explicava o fato de o Banco do Brasil ser então responsável por 80% do crédito rural 
no país e pelo financiamento de aproximadamente 70% das áreas das lavouras. Os em-
préstimos aos setores secundário e terciário, a exemplo dos financiamentos rurais, tive-
ram incremento real, a despeito do elevado custo do dinheiro e da queda da produção.

Sem prejuízo do apoio a produtores rurais e empresas de menor porte, na gestão 
do presidente Jorge Bérard, o Banco do Brasil passou a expandir seus negócios com 
grandes clientes. O Banco estava em condições de oferecer, além de crédito, serviços 
diversos, como a cobrança direta e a troca de informações  via meios magnéticos.

As operações de crédito  realizadas em 1988  foram lastreadas com recursos pró-
prios e captados no mercado (37%), fundos e programas do Banco Central (0,4%), fun-
dos e aprovisionamentos diversos (3,5%) e fundos e aprovisionamentos específicos, 
relativos a operações de interesse do governo (59%).

No último ano da década de 1980, a captação de recursos necessários à expansão 
dos empréstimos foi prejudicada pelos atrativos das aplicações financeiras de curtíssi-
mo prazo. Elas levaram os depósitos a apresentarem queda real, considerando a corre-
ção inflacionária, de 12,5%. Os depósitos à vista representavam 26% do total, enquanto 
a modalidade a prazo e os interfinanceiros correspondiam a 35% e 0,6%, respectiva-
mente. A caderneta de poupança rural chegou a 12,7 milhões de contas, alcançando 
11% do mercado.

Diante disso, as operações de crédito também contraíram. Representavam, em 
termos reais, apenas 63% do saldo do ano anterior, ou seja, queda de 37%.  Os emprés-
timos ao setor privado diminuíram sua participação no mercado a 13% do saldo das 
aplicações do sistema financeiro nacional para essa finalidade. Os empréstimos rurais 
foram menores do que aqueles destinados ao comércio, indústria e serviços - fenômeno 
incomum na história anterior do Banco do Brasil.

O recrudescimento do processo inflacionário e a queda da liquidez observada 
em alguns segmentos da economia, entre os quais, acentuadamente, no setor público 
e na atividade agropecuária, concorreram para elevação dos índices de inadimplência 
das operações. As perdas não se limitaram a valores meramente financeiros. A anistia 
da correção monetária sobre créditos concedidos a mini e pequenos produtores, que 
foi determinada pela nova Constituição, votada no ano anterior, provocou considerável 
desgaste da imagem do Banco, decorrente de pressões reivindicatórias de diversos gru-
pos de interesses. Ocorreram contestações em juízo, apoiadas por entidades de classe, 
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quanto à validade da incidência da correção monetária no crédito rural, além de infun-
dadas expectativas em torno de futuras anistias.

O nível de anormalidade das operações ampliou-se de forma preocupante para 
patamar historicamente incompatível com os índices admitidos pelo sistema financeiro 
nacional. Esse fato levou o Banco do Brasil a criar mecanismos específicos de controle e 
gerenciamento das operações inadimplentes, regularização de créditos e recuperação de 
capitais. O trato das pendências, especialmente aquelas dos grandes devedores, recebeu 
novo direcionamento. Foi feita a descentralização das decisões para dar maior flexibilidade 
e agilidade às cobranças, com negociações realizadas nas próprias praças dos devedores.

Na Direção Geral, em Brasília, cuidou-se de aperfeiçoar  a política de crédito 
do Banco. Os parâmetros de segurança e liquidez passaram a receber maior ênfase. 
Optou-se por dar atendimento preferencial aos bons clientes, cumpridores regulares 
de seus compromissos junto ao Banco.

O desempenho do Banco do Brasil, avaliado através de seus resultados líquidos, 
depois que perdeu a condição de autoridade monetária, entrou em tendência de declínio. 
“Em 1985, último ano em que se pode dispor da conta-movimento, o lucro da instituição 
alcançou valor próximo a US$ 2  bilhões [quando convertido pela cotação do dólar da 
época]. No ano seguinte, sob um curto período de estabilidade e sem aquele mecanismo, 
a performance reduziu-se para US$ 400 milhões; a razão principal foi o baixo retorno dos 
empréstimos, apesar de o Banco ter liderado a expansão do crédito sob o cruzado.   Os 
resultados do BB retornaram  a patamares próximos a US$ 1 bilhão no biênio 1987/88, 
como efeito contábil dos refinanciamentos praticados em larga escala. Entretanto, de-
clinaram ainda mais os recursos baratos disponíveis para a instituição, destacando-se a 
perda de US$ 7 bilhões em depósitos à vista mantidos pelo governo, também decorrente 
das reformas das finanças públicas. Em 1989, o BB apresentou o resultado mais baixo de 
sua história até então, da ordem de US$ 115 milhões. Nesse ano, o Plano Verão provocou 
descasamento da poupança, principal fonte de recursos do BB e do financiamento agrí-
cola, cujos depósitos foram corrigidos acima das operações ao setor.  O BB carregou esse 
´rombo´ de mais de US$ 1 bilhão ao longo de quase todo o ano”62.

2.7. Atuação no exterior

Na primeira mensagem do presidente na Nova República, apresentado no Rela-
tório Anual de Atividades em 1985, afirmava-se que, desde sua posse, em 18 de março, 
“na área externa, definimos novas linhas de atuação da empresa, com o objetivo de 
transformá-la em autêntico banco internacional. Com a mudança da filosofia operacio-
nal, a tônica deslocou-se para as operações financeiras e de comércio exterior. Ajusta-
mo-nos à realidade do mercado mundial ao fechar filiais que, nas atuais circunstâncias, 
seriam inadequadas à política adotada. A desativação de 18 dependências propiciará ao 
Banco a concentração de esforços e recursos em áreas prioritárias”.

62.  VIDOTTO, Carlos Augusto. O sistema financeiro brasileiro nos anos 90: um balanço das mudanças estruturais. Campi-
nas, Tese de Doutoramento pelo IE-UNICAMP, 2002. p. 286.
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Em plena vigência da “crise da dívida externa”, depois da queda registrada no 
exercício anterior de US$ 24 bilhões para US$ 15,8 bilhões, os ativos voltaram a cres-
cer, registrando US$ 21,1 bilhões.  A participação das operações com terceiros países foi 
ascendente, em especial na área de comércio exterior. Manteve-se estável o portfólio 
de empréstimos em longo prazo.

O lucro líquido na área internacional  alcançou apenas US$ 110,7 milhões, em 
1985. Portanto, o desempenho da rede externa continuou afetado pelos condiciona-
mentos decorrentes da participação do Banco nos acordos de refinanciamento da dí-
vida externa brasileira e de outros países do terceiro mundo. Ainda assim, as agências 
puderam realizar novos empréstimos de longo prazo a clientes brasileiros dos setores 
público e privado, utilizando-se de recursos externos provenientes da liquidação de 
operações de crédito realizadas anteriormente e não remetidos ao exterior. Em fuga 
da correção cambial, depois de duas maxidesvalorizações, em dezembro de 1979 e fe-
vereiro de 1983, os devedores que tinham condições de antecipar a liquidação de suas 
dívidas em moeda estrangeira aproveitavam a oportunidade.

Diante da nova realidade do mercado financeiro mundial, uma reavaliação sobre 
o desempenho e as perspectivas de cada dependência no exterior levou ao processo de 
reordenamento da rede. Inicialmente, o Banco reajustou o porte de algumas agências, 
a maioria das quais localizada em países europeus. Depois, desativou outras unidades, 
como os escritórios de representação em Roterdã (Holanda), Genebra (Suíça), Madri 
(Espanha), Dallas (Estados Unidos), San Juan (Porto Rico) e Teerã (Irã); as agências 
de Antofagasta, Concepción, Punta Arenas e Valparaiso, no Chile; Cochabamba, na 
Bolívia; Paysandu e Rivera, no Uruguai; Mendoza, na Argentina; e Colón, no Panamá. 
Além disso, encerrou as atividades da Superintendência Regional para a América do 
Sul e África e das subsidiárias de inteiro controle, Brazilian Finance and Investment 
Corporation (BFIC) e BB Tours – Voyage et Tourisme, sediadas no Canadá e na França, 
respectivamente. A partir de então, seriam reavaliadas as unidades nos Estados Uni-
dos, na África, na Ásia e no Oriente Médio. Ainda permaneciam 59 unidades na rede 
de dependências no exterior, naquele ano.

Esse reordenamento da rede internacional, inclusive com a desativação daquelas 
18 dependências externas, proporcionou substancial melhoria na estrutura de custos 
e redução do quadro de pessoal. O contingente declinou de 1.467 funcionários – 119 
administradores brasileiros e 1.348 servidores locais – registrados ao final de 1984 para 
1.263 servidores, dos quais 92 brasileiros.

Entre as subsidiárias integrais, as com objetivo de fazer leasing, sediadas em 
Grand Cayman, contribuíam para a ampliação dos resultados financeiros das depen-
dências externas. Elas possibilitavam às empresas brasileiras a utilização de bens e 
equipamentos produzidos no exterior e ingressados no Brasil sob forma de arrenda-
mento mercantil. Por exemplo, na direção mercado externo-interno, viabilizaram o 
aluguel de plataformas de perfuração semissubmersível para a Petrobras; na direção 
contrária, negociavam a aquisição de aviões da Embraer para arrendá-los a operado-
res no exterior.
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Além de manter agências, escritórios e subsidiárias integrais no exterior, o Banco 
participava do capital acionário de cerca de dez instituições financeiras que operavam 
nos principais mercados da América, África, Europa e Ásia. Essas associações propi-
ciavam oportunidades de novos negócios internacionais, desde a emissão de títulos 
financeiros no exterior até a ampliação das exportações brasileiras. Havia, por exemplo, 
seguradora subsidiária de banco associado que operava na área de seguros de crédito à 
exportação e de transportes externos.

Em 1986, o Banco do Brasil conseguiu implementar a estratégia de gradual retor-
no ao mercado financeiro internacional, fazendo emissão externa. A disponibilidade de 
recursos com quatro anos, permitiu suspender operações de curto prazo. Representou 
ainda fonte alternativa de capitais, porque o mercado permaneceu durante muito tem-
po virtualmente fechado para países emergentes, em função das dificuldades surgidas 
a partir da crise de liquidez ocorrida, em setembro de 1982, após a moratória externa 
decretada pelo México.

O Banco empenhou-se em redirecionar as aplicações financeiras de longo prazo, 
efetuadas ao amparo da lei 4.131 e da resolução 63, para negócios de médio prazo no 
comércio exterior. Instituiu também programa de financiamento a exportações bra-
sileiras, facilitando a captação junto à comunidade internacional. O país necessitava 
manter o ritmo de crescimento de suas exportações em busca de um megassuperávit 
comercial. As importações ganharam também impulso com o aumento da produção 
industrial verificado após o Plano Cruzado.

Os ativos no exterior caíram para o nível de US$ 20 bilhões em 1986. Entretanto, 
o lucro líquido, mesmo com a redução dos spreads praticados no mercado externo e a 
constituição de provisões legais para cobrir riscos, representou cerca de um terço do 
lucro líquido global do Banco.

Entre as iniciativas adotadas nesse exercício, destacou-se a troca de ativos da 
dívida externa brasileira, formalizada em Nassau e Grand Cayman, com instituições 
financeiras internacionais. Os recursos originários de empréstimos externos continua-
vam sendo reciclados no mercado interno, atendendo à demanda da clientela do Ban-
co. Também foram realizados contratos de leasing internacional e concedidas linhas de 
crédito para emissão de contragarantias bancárias, amparando atividades de empresas 
brasileiras no exterior.

Com base em estudos sobre perspectivas de cada unidade, o Banco do Brasil 
obteve significativa contenção de gastos ao desativar os escritórios em Atlanta (EUA), 
Varsóvia (Polônia), Dacar (Senegal), Cairo (Egito), Casablanca (Marrocos), Lagos (Ni-
géria), Libreville (Gabão) e Tunis (Tunísia). Com isso, a rede externa diminuiu, em 
1986, para 53 dependências, considerando as duas subsidiárias integrais, administradas 
por 83 funcionários brasileiros. 

Em 1987, a rede já se reduzira a 46 unidades onde o Banco estava diretamente 
presente no exterior, 65% do que havia sido três anos antes. O continente em que hou-
ve mais fechamentos foi o da África, reduzindo de sete para uma única dependência, 
e o da América do Sul, onde a redução foi de 22 para 14. Proporcionalmente menor 
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foi a diminuição na Europa, de 19 para 14, e na América do Norte, de 11 para nove, e 
na Ásia, onde foi desativada apenas uma. Antes, a política externa brasileira tinha in-
fluenciado bastante a abertura de dependências no exterior. Depois, com a inversão de 
expectativas quanto à expansão internacional, critérios de gestão empresarial passaram 
a orientar a redução de custos administrativos.

A rede externa do Banco do Brasil, desde o aperto da liquidez no mercado in-
ternacional, após setembro de 1982, tinha assumido novo posicionamento estratégico 
no sentido de redirecionar objetivos. Viu-se na contingência de acelerar esses ajustes 
e adotar novas medidas, a partir da declaração de moratória pelo governo brasileiro, no 
início de 1987. Naquele ano, aquela decisão soberana agravava um quadro de dificul-
dades internacionais: turbulências no sistema financeiro internacional, enormes déficit 
comercial e déficit público norte-americanos, conflito no Golfo Pérsico, contínua depre-
ciação do dólar, crash em cadeia das principais bolsas de valores no mundo.

No apoio ao intercâmbio comercial com o exterior, enfatizou-se a redução da 
burocracia e do excesso de normativos. O montante das exportações financiadas atin-
giu US$ 3,4 bilhões. Desse total, dois terços se destinaram às exportações de bens e 
o restante às vendas externas de serviços. Os resultados refletiram-se na evolução do 
balanço comercial brasileiro, que partiu de saldos modestos no primeiro quadrimestre 
para alcançar médias mensais superiores a US$ 1 bilhão no restante do ano. No exercí-
cio de 1987, o superávit atingiu US$ 11,2 bilhões.

No âmbito das dependências externas, o Banco reviu sua estratégia com o propósi-
to de implementar novas modalidades de negócios. Sobressaíram, então, o resultado po-
sitivo alcançado pelas unidades situadas na América Latina, a diversificação de operações 
de agências europeias, o elevado volume de transações sob a forma de banker´s acceptances 
(US$ 3,1 bilhões), realizado pelas dependências localizadas na Califórnia e na Flórida, e 
a implantação do correspondent banking program pelas filiais de Tóquio e Cingapura. Fo-
ram desativadas as filiais de Valência, Macau e Frankfurt. Os saldos de ativos no exterior 
continuaram em queda, caindo para o nível de US$ 18 bilhões, em 1987.

No âmbito externo, durante o ano de 1988, o país concluiu a renegociação da 
dívida junto aos bancos privados, Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Clube de 
Paris, normalizando a situação perante a comunidade financeira internacional. Desta-
cou-se o superávit comercial recorde obtido no balanço comercial (US$ 19,1 bilhões), 
inferior apenas aos do Japão e da Alemanha Ocidental. As exportações atingiram US$ 
33,8 bilhões, mais de 71% referentes a produtos industrializados. O avanço nas expor-
tações e a produção de quase 66 milhões de toneladas de grãos ajudaram a evitar queda 
maior do Produto Interno Bruto (PIB).

Na esfera das atividades internacionais, o novo presidente do Banco do Brasil, 
Mário Jorge Gusmão Bérard, foi lacônico em sua mensagem de 1988: “promovemos 
completa reformulação dos departamentos vinculados à área externa e concluímos o 
ajustamento da rede (agências, escritórios e demais unidades) às atuais condições do 
mercado. Nossos 47 pontos de atendimento (inclusive subsidiárias) atuam também 
como projeção da rede doméstica, aptos a aproveitar oportunidades de negócios ge-
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radas nas áreas de câmbio e comércio exterior, com ênfase nas operações de financia-
mento de comércio”.

A “Mensagem do Presidente”, no ano seguinte, foi mais informativa ao revelar 
que o apoio às exportações traduziu-se, principalmente, nos adiantamentos sobre contra-
tos de câmbio (US$ 9,5 bilhões), nos créditos para a produção de bens exportáveis (US$ 
4,8 bilhões) e nos financiamentos com equalização de taxas (US$ 410 milhões). A rede 
externa redirecionou-se para as operações comerciais de curto prazo e procurou dinami-
zar os negócios em mercados não-tradicionais: operações especiais de ouro, switch, barter, 
relending, swap de ativos e leasing internacional. O Banco passou a operar no segmento de 
taxas flutuantes e manteve fatia de 33,4% do total das operações do mercado cambial. As 
compras e vendas de moedas estrangeiras somaram US$ 67,7 bilhões.O crescimento dos 
negócios conduzidos por suas agências no exterior, com o redirecionamento para o curto 
prazo, teve como suporte principal os recursos próprios, decorrentes, essencialmente, de 
resultados reinvestidos. Isso ocorreu tendo em vista a acentuada retração nos níveis de 
oferta que caracterizou o mercado interbancário no período. A situação do portifólio de 
longo prazo estava condicionada aos acordos de renegociação já assinados e às gestões 
desenvolvidas com vistas à renegociação, em bases satisfatórias, dos acordos não-reesca-
lonados. Os saldos de ativos no exterior em final de período mantiveram a tendência de 
queda estabelecida desde 1985, atingindo o patamar de US$ 15 bilhões, em 1989.

No decorrer desse ano, foi autorizada a elevação das agências localizadas na Ca-
lifórnia à categoria de wholesale branch. Enquanto isso, a agência de Nova Iorque come-
morava 20 anos de atividades. Na Europa, o destaque foi a aquisição da nova de sede 
da agência de Paris.

Como se fosse um estertor, o último relatório de atividades da década de 1980 
deu realce à Carteira de Comércio Exterior (Cacex). Por intermédio dela, o Banco do 
Brasil atuava, desde, 1953, como principal executor da política brasileira de comércio 
exterior. Além de emitir, com exclusividade, por força da lei, guia de exportação ou 
importação, a Cacex financiava as exportações brasileiras, elaborava dados estatísticos, 
desenvolvia a promoção comercial do país e servia a 31.444 empresas registradas em 
seu cadastro de exportadores e importadores, utilizando rede composta por 118 agên-
cias do Banco que realizavam operações de comércio exterior.

Em 1989, consolidou-se o processo de desregulamentação da política comercial 
brasileira, iniciado em 1987, com a revisão das tarifas alfandegárias e da política indus-
trial. Foram adotados critérios de maior flexibilidade e transparência nas normas, para 
agilizar os serviços e adequá-los à evolução do comércio mundial. O cenário internacio-
nal, caracterizado naquele final de década pela “tendência à eliminação de fronteiras 
econômicas”, impunha ao Brasil uma abertura prioritária para a América Latina, na 
configuração de bloco regional para ter condições de competir internacionalmente face 
à unificação da Comunidade Econômica Europeia, a vigorar a partir de janeiro de 1993. 
Diplomática e pragmaticamente, o Banco do Brasil alertava que isso não excluía a ne-
cessidade da expansão e da diversificação do intercâmbio comercial com os parceiros 
tradicionais, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental.
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Para viabilizar esses objetivos geopolíticos, e em tentativa de preservá-la, o Ban-
co salientava que a Cacex dispunha de moderna estrutura administrativa e operacional. 
Esta lhe permitia atender com presteza às necessidades de informações da área econô-
mica do governo, representar o país em foros multilaterais, como o Acordo Geral sobre 
Tarifas e Comércio, ou GATT na sigla em inglês, e a Associação Latino Americana de 
Integração (Aladi),  além de apoiar efetivamente o setor privado nacional nas operações 
voltadas para o comércio exterior. A Cacex colocava à disposição dos empresários pro-
gramas de treinamento, biblioteca especializada com cerca de 12 mil volumes e  revista 
quinzenal com informações atualizadas sobre o comércio internacional.

Toda essa argumentação, conforme se constatou depois, foi inútil. A abertura 
neoliberal foi implacável com as instituições financeiras da era desenvolvimentista: o 
novo governo, presidido por Fernando Collor de Mello, decretou o fim da Cacex.

2.8. Serviços especiais

O Banco do Brasil prestava vários serviços que nem sempre eram conhecidos 
do grande público, mas eram realizados para benefício da sociedade e das atividades 
produtivas e bancárias. Tinham destaque, entre outros, a compra e venda de trigo, os 
estoques reguladores, a compensação nacional, o suprimento de numerário, a bolsa de 
arrendamento de terras, a administração do Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep), os leilões do Fundo de Investimentos Setoriais (Fiset). 

Desde 1967, todas as tarefas relativas à comercialização do trigo, nacional e es-
trangeiro, consumido no país eram desempenhadas pelo Banco, por intermédio de seu 
Departamento de Comercialização do Trigo (Ctrin), sediado em Porto Alegre-RS. Ele 
adquiria com exclusividade a produção nacional, enquanto o complemento necessário 
ao abastecimento interno era obtido via importação. Em 1989, as vendas do cereal ao 
parque moageiro atingiram 6.864 mil toneladas.

A administração do armazenamento do produto e a formação de estoques re-
guladores, além da contratação do transporte marítimo do trigo estrangeiro e de sua 
descarga em portos nacionais, estavam entre as atividades normalmente exercidas pelo 
Ctrin. Esses serviços representavam apenas 1,8% dos dispêndios globais da Conta Tri-
go, durante o ano.

Dentre os programas de conteúdo econômico-social operacionalizados pelo Ban-
co do Brasil em convênio com órgãos do governo, sobressaia o de estoques regulado-
res. Ele favorecia o equilíbrio entre a oferta e a demanda de produtos alimentícios. 
Por exemplo, o Banco realizava empréstimos à Companhia Brasileira de Alimentação 
(Cobal), para a estocagem de carne; ao Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), para 
aquisição de açúcar destinado à exportação; e ao Instituto Brasileiro do Café (IBC), 
para compra de café no mercado interno.

Implantada em 1983, a compensação nacional de cheques trouxe benefícios ime-
diatos à rede bancária em termos de redução de custos, segurança e racionalização dos 
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serviços. O sistema interligava 3.418 localidades em 1989 e processava  média mensal 
de 313 milhões de papéis.

Em fins de 1988, os cheques, anteriormente trocados apenas nas câmaras de 
compensação de capitais, passaram a ser processados em qualquer praça-sede do Siste-
ma Integrado Regional, em número de 72, desde que os estabelecimentos sacados es-
tivessem representados na respectiva câmara. Com isso, diminuiu o volume de papéis 
transportados, diariamente, do interior para as capitais. Cheques girados fora da região 
geoeconômica estavam sendo cobrados em prazos que variavam de 5 a 11 dias. Isso, em 
época de alta inflação, levava à perda de poder aquisitivo do creditado.

O esforço empreendido pelo Banco no sentido de aprimorar o serviço, do qual 
era gestor desde 1921, determinou o desenvolvimento do projeto de compensação ele-
trônica. Ele previa a transferência em meio magnético de todos os dados necessários 
ao processamento de papéis. Com isso, obter-se-ia redução do tempo de utilização dos 
equipamentos e da mão de obra especializada. Iniciado em agosto de 1988, experimen-
talmente em São Paulo, o projeto era responsável, em 1989, pela troca diária de cerca 
de 600 mil cheques entre as 14 instituições financeiras que já tinham se integrado ao 
sistema. Outros 13 bancos se encontravam em fase de ajuste de programas.

Ao Banco do Brasil também cabia o serviço de distribuição de cédulas e moe-
das para todas as agências bancárias do país. Com o objetivo de garantir o adequado 
suprimento de numerário, na quantidade e variedade necessárias, mantinha rede de 
distribuição que cobria todo o território nacional e incluía diversos meios de transporte, 
como carros-fortes, aviões e embarcações marítimas e fluviais.

O Banco lançou, no primeiro semestre de 1989, o Programa Bolsa de Arrenda-
mento de Terras. Suas metas eram a ampliação das fronteiras agrícolas e o aumento da 
produção e desenvolvimento socioeconômico de vastas regiões. A iniciativa visava à 
aproximação entre grandes proprietários rurais e agricultores com disposição e capaci-
dade para tornar produtivas terras anteriormente ociosas. No final daquele ano, já exis-
tiam 143  bolsas em funcionamento, distribuídas por diversos estados da Federação. 

A administração do Pasep, então delegada ao Banco do Brasil, representava a 
oportunidade de prestação de serviços a milhões de funcionários públicos civis e mili-
tares. O programa visava suplementar a renda e incrementar a poupança desses traba-
lhadores. Ele beneficiava cerca de 5,3 milhões de cotistas.

Finalizando os exemplos de serviços especiais prestados pelo Banco do Brasil, 
vale lembrar os leilões especiais, em que foram negociados quase 111 milhões de títu-
los de empresas das áreas de pesca, turismo e reflorestamento. O objetivo era agilizar a 
liquidação das carteiras do Fundo de Investimentos Setoriais.

Mais visível para os cariocas e os visitantes da  cidade  maravilhosa, em 12 de 
outubro de 1989, quando se comemorava 181 anos da fundação do primeiro Banco do 
Brasil, foi inaugurado o Centro Cultural e de Documentação Financeira do Banco do 
Brasil. Situado no Rio de Janeiro, no prédio onde funcionou, até 1960, a sede do Banco, 
o Centro passou a franquear à população amplo espaço para atividades artísticas e cul-
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turais. Permitiu também a revitalização da área central da cidade, que passou a contar 
com um corredor cultural de nível internacional.

A partir do sucesso desse modelo, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - Bra-
sília foi inaugurado em 12 de outubro de 2000, quando se comemorava 192 anos da funda-
ção do primeiro Banco do Brasil. Ocupando prédio projetado por Oscar Niemeyer, onde 
funciona  o Centro de Treinamento do BB, passou a ser  referência cultural no Distrito 
Federal. Ele fica entre o Palácio da Alvorada e a Ponte JK, sobre o Lago Paranoá, inaugura-
da em 15 de dezembro de 2002, que se destaca por sua beleza e engenhosidade. São Paulo 
também recebeu o CCBB, inaugurado em 21 de abril de 2001. Ele foi instalado no prédio 
da primeira agência do BB no Estado, construído em 1901, na rua Álvares Penteado 112, 
esquina com a rua da Quitanda. Revitalizou a vida cultural do centro paulistano.

Com o objetivo de garantir a política de inclusão e de melhoria de qualidade 
de vida da população brasileira, foi instituída a Fundação do Banco do Brasil (FBB), 
considerada na época “um braço social do BB”, em 23 de dezembro de 1985, através 
de aprovação em  Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas. Entendeu-se a ne-
cessidade de maior envolvimento da instituição nas questões sociais do país, cedendo 
inclusive funcionários do Banco para realizar trabalho social. Após período de organi-
zação e estruturação, a FBB começou a funcionar, de fato, em 1988, quando passou 
a gerenciar dois fundos do BB: o Fundo de Incentivo à Pesquisa Técnico-Científica 
(Fipec) e o Fundo de Desenvolvimento de Programas Cooperativos ou Comunitários 
de Infraestruturas Rurais (Fundec).

Em 1975, o Banco do Brasil tinha criado o Fipec , para apoiar iniciativas que 
pudessem desenvolver tecnologia para novos conhecimentos sobre recursos naturais. 
Outras funções do Fipec eram subsidiar a infraestrutura física de laboratórios, elaborar 
programas que divulgassem resultados de pesquisas e transferência de tecnologias, 
além de se responsabilizar pelo registro de controles de patentes gerados em projetos 
financiados. Ao longo dos anos, o Fipec financiou vários projetos nas áreas de agricultu-
ra, bovinocultura, piscicultura, ciência, meio ambiente, energia, engenharia genética, 
indústria, informática, saúde e tecnologia de alimentos. De 1985 a 1988, período de es-
truturação da FBB, exigindo muita conversa com o Ministério Público, os financiamen-
tos para a área de pesquisa científica e tecnológica ficaram praticamente paralisados. A 
movimentação da comunidade acadêmica pressionou a reabertura desse financiamen-
to e ajudou a efetivar a instalação da própria FBB.

O Fundec foi criado no ano de 1981. Tinha como objetivo financiar programas de 
melhorias em comunidades urbano-rurais, de produtores de baixa renda, tais como cons-
trução de escolas, postos de saúde, estradas, açudes e poços, além de equipamentos, por 
meio de associações comunitárias, a juros baixos e sem fins lucrativos. O Fundec alcan-
çou, em 1988, a marca de mil comunidades beneficiadas, através da Fundação BB.  

Findo esse período de grandes mudanças institucionais, o Banco do Brasil tinha 
demonstrado capacidade de enfrentar as incertezas provocadas pelas instabilidades 
econômicas do país, adaptando-se às circunstâncias políticas e superando crises. Entre-
tanto, haveria mais turbulência política e instabilidade inflacionária logo adiante.
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3.1. Plano Collor

A primeira pergunta deu o tom do último debate entre os dois candidatos a presi-
dente da República, Collor e Lula, no segundo turno das eleições de 1989. Collor associou 
o PT à “luta armada”, à “baderna”, ao “caos”, ao “calote das cadernetas de poupança”, 
à “invasão de terras produtivas ou não” e à “invasão de casas e apartamentos”. Ele cons-
truiu um mundo de simulação especulativa, habitado não por eleitores que precisavam 
ser persuadidos a acreditar nele, mas pelos que queriam uma desculpa por acreditar.

Fernando Collor de Mello foi o escolhido por 35 milhões de eleitores. Obteve 
51,5% dos votos válidos contra os 48,5% de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 18 de de-
zembro de 1989, Collor se tornou o primeiro presidente eleito por voto direto desde 
Jânio da Silva Quadros, que assumira em 1961.

No dia seguinte à sua posse, o eleitorado, atônito, compreendeu seu “ato falho” 
psicológico: ele não teve a coragem de anunciar, na campanha eleitoral, plano confiscató-
rio. Por isso, transferiu a responsabilidade. Imputou ao adversário, caso fosse eleito, o pla-
no de “confiscar a poupança” dos brasileiros. Estes, depois do confisco de fato realizado 
pelo Plano Collor, sentiram-se traídos e não mais perdoaram seu moralismo de fachada.

O Plano de Estabilização, anunciado em 16 de março de 1990, foi mais drástico do 
que a maioria das previsões supunha. Apoiava-se, principalmente, em uma reforma mo-
netária e bloqueio das aplicações financeiras. Não se restringiu ao “calote das cadernetas 
de poupança”, pois imobilizou e impôs desvalorização ao conjunto de ativos financeiros 
da economia brasileira, atingindo desde os depósitos à vista até as aplicações em ouro.

Foram depositados, compulsoriamente, “à ordem do Banco Central do Brasil”, 
por 18 meses, valores em moeda nacional que, se convertidos em dólares, somariam 
mais de US$ 100 bilhões – algo em torno de 67% dos haveres financeiros. Ficaram dis-
poníveis para saques apenas valores até Cr$ 50 mil dos depósitos à vista e de poupança, 
Cr$ 25 mil ou 20% do total das aplicações de overnight e 20% dos fundos de curto prazo 
e depósitos a prazo.

Alguns analistas da época captaram bem o sentimento dominante de reação con-
tra o Plano. “O anúncio da reforma monetária foi recebido com enorme indignação por 
parte da classe média, que apoiara em massa a candidatura Collor de Mello e tentava 
proteger-se da inflação por meio de aplicações em cadernetas de poupança, mas agora 
era acusada da prática de ‘especulação’ (foi assim justificado o bloqueio das aplicações 
financeiras). Representantes privados declararam-se contrários a mais uma ‘interven-
ção absurda’ do Estado na economia. Muitos economistas (em geral filiados à ortodo-
xia) salientaram ‘equívocos graves’ na concepção da reforma. Juristas das mais diversas 
procedências questionaram a legalidade da reforma nos termos da Constituição recen-
temente promulgada. Finalmente, entre os políticos, as críticas recaíram no conteúdo 
autoritário e impopular do bloqueio da poupança financeira (sobretudo em relação à 
classe média) e na perspectiva de forte recessão econômica criada pelo Plano”63.
63.  BELLUZZO, Luis Gonzaga de Mello & ALMEIDA, Júlio Gomes de. Depois da queda: a economia brasileira da crise 
da dívida aos impasses do Real. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2002. p. 288.
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A história, vista a posteriori, revelou inúmeros equívocos do Plano Collor. Ele 
provocou ônus social extraordinário, não só às instituições, como também aos próprios 
contribuintes, naquele momento e no futuro. A Justiça tardou, mas acabou impondo a 
“socialização das perdas”, que avançou em seus efeitos fiscais e financeiros pela déca-
da seguinte. O Plano Collor I já tinha sido julgado e condenado, popularmente, quando 
ela se pronunciou, formalmente. Julgou que ele tinha desrespeitado a Constituição 
em duas garantias fundamentais: a propriedade privada e o contrato. A inexperiente 
equipe econômica, liderada pela ex-consultora do candidato Zélia Cardoso de Mello 
não percebeu que, em ambiente democrático, a economia não funcionaria adequada-
mente sem segurança jurídica e com desrespeito aos contratos firmados com o próprio 
governo e o sistema financeiro. O sistema contratual diminuía a incerteza resultante 
da pluralidade de decisões descentralizadas e descoordenadas, característica típica da 
economia de mercado.

Os instrumentos da reforma que substituiram a moeda cruzado novo pelo cruzei-
ro foram classificados, imediatamente, como heterodoxos. Paradoxalmente, seus ob-
jetivos eram ortodoxos. Estava baseado na velha teoria quantitativa da moeda. Visava 
reduzir significativamente a liquidez da economia, achando que o Banco Central do 
Brasil conseguiria o controle monetário. Confundiu o estoque total de “moeda”, de-
nominado M4, com a liquidez da economia. A primeira equipe econômica do governo 
Collor não distinguiu o conceito de estoque de haveres financeiros (M4), que possuía 
baixa velocidade de circulação, do conceito de fluxo de haveres monetários (M1, ou 
seja, papel-moeda mais depósitos à vista), onde se verificava sim a alta velocidade de 
circulação da moeda. Havia preferência do público pela manutenção dos haveres não-
monetários sob forma da “moeda indexada” (diferença entre M4 e M1), deixando-a 
aplicada no mercado financeiro e não a convertendo para efetuar gastos no mercado de 
bens e serviços. O temor pela eventual possibilidade de conversão não justificava tal 
violência contra os direitos constitucionais.

A política monetária acabou não sofrendo tanto impacto quanto a política de 
administração da dívida pública. Sua desvalorização, conjuntamente com a da riqueza 
financeira, ocorreu através da cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 
e da subcorreção monetária dos recursos bloqueados. O valor das aplicações financeiras 
em cruzados novos (antiga moeda) seria convertido em cruzeiros (nova moeda) após 18 
meses mediante 12 parcelas mensais. Até essa conversão, os saldos bloqueados seriam 
corrigidos pela variação da BTN e mais juros de 6% ao ano. Com o “confisco”, conse-
guiu-se não só reduzir o estoque, mas também o fluxo da dívida interna, diminuindo 
os custos de sua rolagem.

As políticas de controle da demanda agregada, a monetária e a fiscal, de acordo 
com o Plano, teriam o papel de consolidar a estabilização da economia após a redução 
da taxa de inflação. Esta seria alcançada, antes, por outros meios.

Escaldado nas experiências anteriores, dessa vez, o congelamento de preços, em 
vigor no dia 13 de março, não durou muito. Passado um mês, iniciou-se processo de 
liberação, concluído até meados do ano.
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A indexação dos salários, pós-fixados pelo índice de custo de vida, foi substi-
tuída por reajustes por meio de índice prefixado mensalmente pelo governo. Com 
essa mudança, o índice de inflação do mês de lançamento do Plano, contaminado pela 
liberação de preços combinada com a equipe econômica anterior, simplesmente foi 
suprimido desses reajustes.

Outro preço básico de referência para remarcação, o câmbio, saiu do regime de 
câmbio fixo, através de “minidesvalorizações” fixadas pelo governo, que perdurou du-
rante mais de 20 anos. O regime de câmbio flexível foi instituído com a adoção do 
“câmbio livre” ou “câmbio comercial”.

Na área fiscal, a expropriação começou com imposto sobre o saldo  da riqueza 
financeira, cobrado de uma só vez. Possuía alíquotas diferenciadas segundo o tipo de 
aplicação financeira: 35% sobre a venda de ouro e 25% sobre a venda de ações. Sobre 
as aplicações em renda fixa, a taxação foi estabelecida em 8%, excluídos os depósitos 
de poupança e depósitos à vista abaixo de determinado valor.

Além disso, ampliou-se a incidência do imposto de renda sobre setores até então 
“isentos”: o agrícola e o exportador. Extinguiu incentivos fiscais. Proibiu o anonimato 
em operações financeiras para combater a sonegação fiscal, inclusive proibindo a emis-
são de cheques ao portador acima de certo valor.

Na ameaça de devassa do setor público, era onde o discurso moralista do candidato 
Collor era mais vociferante. Coerentemente, logo impôs uma reforma administrativa, 
cuja meta era afastar 320 mil servidores públicos. Tratou de vender ativos da União, 
como imóveis funcionais e veículos, a preços aviltados pelo “choque de oferta”: foi a 
oportunidade dos compradores fazerem ótimos negócios à custa do patrimônio público. 
Fechou órgãos e empresas, provocando custo trabalhista significativo. Anunciou progra-
ma de privatização. Esse desmanche do setor público, conjuntamente com a abertura 
financeira e comercial da economia, receberam ambos a alcunha de “neoliberal”.

O arbítrio dos tecnocratas, que impunham suas pretensas soluções técnicas para os 
problemas sem levar em conta aspectos humanos e sociais, constituía decisão crucial. Em 
outras palavras, mudaria o contexto de maneira irreversível, a não ser que se incorresse 
em enorme prejuízo financeiro, insustentável politicamente. Todas as decisões, adotadas 
por medida provisória, foram aprovadas, posteriormente, por um Congresso refém da im-
possibilidade prática de voltar à situação anterior. A tecnocracia impôs derrota à nascente 
democracia, pois era virtualmente impossível a rejeição do Plano Collor I.

Entretanto, em maio do mesmo ano, outra medida provisória, que tentava ins-
tituir imposto sobre a conversão de cruzados novos em cruzeiros para pagamento de 
impostos e dívidas, foi retirada da pauta do Congresso. Ameaçado de ter sua medi-
da classificada de inconstitucional e, portanto, ser rejeitada inclusive por seus aliados, 
Collor recuou. O capital político do novo governo, rapidamente, tinha se esvaído. 

O “jeitinho brasileiro” acabou se impondo, livrando alguns segmentos empresa-
riais do que aparecia como confisco geral e irrestrito. Esses recuperaram a liquidez, fazen-
do acordos para adiantar pagamentos de impostos. As “torneirinhas da liquidez” foram 
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abertas de maneira discriminatória e “não transparente”. A opinião pública começou a 
desconfiar da maneira como alguns conseguiam essa “boa vontade” governamental.

O governo passou a colher uma série de derrotas políticas. A reforma administra-
tiva não conseguiu atingir sua meta de dispensa de funcionários públicos, enfrentando 
resistências legais. Foi obrigado também a fazer frequentes mudanças e recuos nas 
diretrizes da política salarial. Para alcançar alguma legitimação política frente a seu 
eleitorado, golpeado pelo confisco que ele tinha imputado a seu adversário eleitoral, 
Collor foi cada vez mais se excedendo em seu “neoliberalismo”.

3.2. Quadro macroeconômico e fundamentos microeconômicos

O governo Collor poderia ter se legitimado politicamente caso alcançasse o su-
cesso econômico. Mas o Plano Collor I conquistou “posição sui generis entre os planos 
de estabilização aplicados no Brasil: o mais violento e drástico dentre todos eles e tam-
bém o de duração mais curta ou de mais rápido fracasso”64.

O Produto Interno Bruto (PIB) estava em crescimento quando Collor assumiu. 
Em 1989, o crescimento tinha sido de 3,3%. Nos quatro trimestres anteriores a março 
de 1990, em comparação com a variação acumulada nos quatro meses imediatamente 
anteriores, o PIB cresceu 4,5%. No entanto, aquele ano terminou com o PIB registran-
do queda de 4%, a maior da história econômica do país, o que implicou na retração de 
5,9% na renda per capita.

Em janeiro de 1991, os salários reais eram 36,5% inferiores aos de janeiro do ano 
anterior. As demissões em massa (294 mil apenas na indústria de São Paulo, de março 
de 1990 a fevereiro de 1991) diminuíram o poder de barganha dos trabalhadores, para 
recuperação das perdas. O governo Collor demitiu 134.103 servidores em 1990 (abaixo 
de sua própria meta de 360 mil) e colocou “em disponibilidade” (ganhando sem traba-
lhar) 55.573 funcionários. Para diminuir o número de servidores, que era de 1.440.253, 
quando tomou posse, contou ainda com 45.163 aposentadorias.

Depois de vários anos de déficit, o governo conseguiu alcançar, em 1990, superávit 
de 1% em relação ao PIB, no que se refere às necessidades de financiamento do setor 
público, em seu conceito operacional, que excluía os efeitos dos encargos financeiros. 
Isso considerando todo o setor público, envolvendo as contas dos governos federal, 
estaduais e municipais, da Previdência Social e das empresas estatais. Tal superávit 
nominal foi obtido, basicamente, pela paralisação dos investimentos e do pagamento 
dos encargos da dívida pública.

Quando o governo Collor bloqueou os cruzados novos à ordem do Banco Cen-
tral do Brasil, o nível de endividamento da União com relação aos títulos em poder do 
público correspondia a 15,2% do PIB, equivalentes a US$ 54 bilhões. Com o confisco, 
a dívida em poder do mercado caiu para 3% do PIB, o que equivalia a US$ 12 bilhões. 
Quando acabou o processo de devolução dos cruzados bloqueados, em agosto de 1992, 

64.  BELLUZZO & ALMEIDA; op. cit.; p. 336.
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o endividamento era de 8,3% do PIB, ou US$ 33,2 bilhões. O Plano Collor I resultou, 
então, em confisco total de quase US$ 21 bilhões, ou seja, em torno de 39% dessa dí-
vida mobiliária.

No entanto, a inflação não foi vencida “por esse único tiro” disparado logo após 
a posse do novo governo. Pela variação mensal do IPC-Fipe , em março de 1990, alcan-
çou 79,1%, caiu para 20,2% em abril, e para patamar de 11,8%, até agosto. Daí, inclusi-
ve com a política de altas taxas de juros reais positivas, a taxa de inflação foi ascendente 
até o Plano Collor II, quando alcançou 20,5%, em fevereiro de 1991. No ano seguinte, 
já com nova equipe econômica, liderada por Marcílio Marques Moreira, o fracasso nes-
ses planos de estabilização estava consumado: o Brasil registrou a segunda maior taxa 
de inflação na economia mundial. As taxas anuais variaram de 1.127,5% a 1.157,9%, 
dependendo do índice de preços considerado.

A estagnação foi o resultado de dois anos e meio de política econômica do gover-
no Collor. O início da reativação econômica esboçado, no segundo e terceiro trimestres 
de 1991, foi abortado quando  nova (a terceira) onda recessiva se instalou com a política 
de aperto monetário e elevação das taxas de juros. Os dados referentes ao quarto tri-
mestre, na comparação com o imediatamente anterior, confirmaram a rota de recessão, 
embora o PIB anual tenha crescido 1,2%, em 1991, em relação ao do ano anterior. Isso 
ocorreu graças ao desempenho dos setores agropecuário e de serviços. A estagnação 
industrial permaneceu. De 1980 a 1991, isto é, em 12 anos, o PIB do setor industrial 
cresceu apenas 3,2%.

Em 1992, com base em uma queda absoluta de 1,5% do PIB e crescimento de 
1,9% da população, estimou-se que o PIB per capita no Brasil caiu 3,5% nesse ano 
frente a 1991. Apesar dessa queda, o PIB em dólar, devido à depreciação da moeda 
norte-americana no exterior, aumentou de US$ 418,4 bilhões para US$ 430,5 bilhões, 
o que resultou em valor per capita de US$ 2.889,78, considerando uma população de 
149 milhões de brasileiros.

A recessão rebaixou o Brasil na lista das maiores economias do mundo. Em 1989, 
o país ocupava a décima posição no ranking mundial. O impacto da política recessiva 
levou o país para a décima primeira colocação entre as maiores economias no mundo, 
ultrapassado pela Espanha.

O resultado das grandes variações da cotação do dólar no Brasil foi a perda de posi-
ção do país em outro ranking: o dos maiores exportadores do mundo. Tinha caído da 21ª 
colocação para a 25ª, em 1990, ano da mudança do regime de câmbio administrado.

Na realidade, à exceção do saldo do balanço comercial, todos os demais com-
ponentes da demanda forçaram a redução do PIB. A queda do consumo estava dire-
tamente associada à queda da massa salarial que, por sua vez, refletiu a diminuição 
do número de empregados e queda do salário médio real. O segundo componente da 
demanda agregada (a formação bruta de capital fixo) reduziu em função da queda da 
produção de bens de capital e da construção civil. A política monetária de altos juros 
desestimulou também a formação de estoques. Por fim, a redução dos gastos públicos, 
que acentuou a diminuição de investimentos, foi outro fator de retração do PIB.
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Houve fundamentos microeconômicos para a recessão. A estimativa era que 63% 
das maiores empresas não-financeiras brasileiras de capital aberto tiveram prejuízo  em 
1991. Entretanto, houve redução geral no grau de endividamento das empresas duran-
te o ano: caiu de 61%, em 1990, para 38%, em 1991. As grandes empresas nacionais 
privadas entraram no ano de 1992 com baixo endividamento, boa liquidez, baixa renta-
bilidade nas vendas e lucros encolhidos. Após duas recessões e seis planos econômicos 
desde 1981, a principal regra de sobrevivência era a redução do endividamento, espe-
cialmente a fuga do crédito bancário.

Em 1981, a indústria tinha o correspondente a 34% do total das dívidas junto 
aos bancos; em 1990, apenas 10%, segundo pesquisa realizada pela Serasa com 300 mil 
empresas. Comércio e serviços chegaram a 1990, praticamente, sem dívidas bancárias. 
A agropecuária reduziu seu grau de endividamento bancário de 53% para 10%. 

As empresas tinham então aprendido a administrar seu ciclo financeiro, vender 
melhor e receber mais rápido.  O resultado era que sua liquidez, isto é, quanto elas 
tinham a receber para cada dívida em curto prazo, era significativamente melhor do 
que nove anos antes.

Devido ao baixo grau de endividamento das 500 maiores empresas do país, a 
saúde financeira era tão boa que elas teriam condições de contrair, sem problemas, 
segundo cálculos de consultoria internacional, empréstimos de até US$ 100 bilhões, 
para fazer frente a novo ciclo de crescimento da economia. Era um dos mais reduzi-
dos índices de endividamento no mundo. Enquanto no primeiro mundo as empresas 
operavam com apenas 1/3 ou menos de recursos próprios, aqui pretendiam trabalhar 
com 2/3 de recursos próprios. Isso tornava possível recorrer a capitais de terceiros, em 
grandes volumes, para financiar projetos de expansão, desde que a economia brasileira 
alcançasse a estabilização. Por ora, naquela conjuntura de instabilidade inflacionária, 
a disposição dos empresários era depender ainda menos de empréstimos bancários. 
Havia clara aversão ao risco do crédito indexado e com juros elevados, pois a ameaça de 
entrar em fragilidade financeira era real. Bastaria à empresa perder a corrida da remar-
cação de seus preços contra o ritmo da taxa de inflação.

A lembrança do ano anterior era muito recente. De janeiro a outubro de 1991, 
o total de falências e concordatas requeridas no país foi 284% superior ao número dos 
10 primeiros meses de 1990. Os títulos protestados (2/3 de empresas e 1/3 de pessoas 
físicas) cresceram 124% no mesmo período, segundo dados da Serasa. Cresceu signifi-
cativamente também a emissão de cheques sem fundos. O uso do cheque pré-datado, 
forma de pagamento que desbancou o sistema tradicional do crediário, era feito com a 
expectativa de ter saldo suficiente para saldá-lo, mas a recessão e a inflação levavam à 
perda de controle sobre as próprias contas.

A recorrência ao “devo, não nego, pago quando puder” era uma das consequên-
cias da política monetária recessiva adotada, provocadora de queda das vendas e não 
realização das expectativas de rendas esperadas. A inadimplência cresceu para pessoas 
jurídicas e pessoas físicas, alcançando todos os setores, a começar pelo crediário, pas-
sando pelos seguros, condomínios e consórcios, chegando até os imóveis, tanto para in-
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quilinos quanto para mutuários. Cresceu até o número de pessoas que não conseguiam 
arcar com as despesas básicas do orçamento doméstico, referentes à manutenção de  
residências, como as contas de serviços de utilidade pública.

3.3. Impactos sobre os bancos

Essas consequências do Plano Collor acuaram os bancos. Conjuntamente com 
a queda súbita da taxa de inflação e da liquidez, aplicada no open market, ruía a moe-
da indexada, fonte de ganhos extraordinários aproveitando o ritmo de crescimento de 
preços. Além disso, foram-lhes impostos sucessivos constrangimentos, entre os quais 
a compra obrigatória de certificados de privatização. Outras medidas tentavam limitar-
lhes as inovações financeiras, via proibição de contas correntes remuneradas. Buscou-
se ampliar o controle monetário, por meio do aumento do percentual de recolhimento 
compulsório sobre os depósitos à vista e com inédita imposição sobre as disponibilida-
des em trânsito em seus balanços patrimoniais (floating). Além disso, houve a elevação 
da taxa de juros cobrada pelo Banco Central por assistência financeira de liquidez. 

Uma ameaça “pairava no ar”, pelo menos até agosto de 1990, quando o Banco 
Central do Brasil reescalonou a dívida imposta pelo Plano. O constrangimento foi que 
“ele armou o gatilho para um novo tiro”: a cobrança do acerto definitivo das posições 
devedoras em cruzados novos das instituições financeiras. Os bancos deveriam saldar a 
dívida de bilhões na moeda antiga, mas se não os tivessem seriam obrigados a recolher 
na moeda nova.

No caso do Banco do Brasil, como resultado do confisco da liquidez, quase 12% 
de seu passivo haviam se tornado Valores à Ordem do Banco Central (VOB), em 30 de 
junho, daqauele ano. “Uma dificuldade imediata determinada pelo Plano revelou-se 
no primeiro semestre de 1990, com o descasamento decorrente da incapacidade inicial 
do Banco em cumprir as transferências em cruzados novos ao Banco Central do Brasil. 
Em junho, o BB tinha em seu passivo 11,9% de VOB enquanto apresentava no ativo 
9,3% de  recursos do Plano Brasil Novo,  diferença da ordem de US$ 1,5 bilhão. Já ao 
final do ano, entretanto, esses itens referentes ao ‘confisco’ haviam se equilibrado em 
torno de 7,5% do passivo”65.

Essa inquietação dos bancos, provocada pela própria autoridade monetária, foi 
elevada pelo anúncio do “setembro negro”. Naquele mês, era para se instalar, defini-
tivamente, rigorosa política monetária. Foi definida a meta de crescimento da moeda 
(conceito M1) de apenas 9%, quando se esperava uma taxa de inflação de 60% no 
segundo semestre. Para alcançá-la, além de elevar os juros básicos, a direção do Banco 
Central assumiu posição de especular contra as tesourarias dos bancos. 

Ao invés de exercer sua função clássica de dar suporte à estabilidade do mercado 
financeiro, inclusive como emprestador em última instância, o Banco Central resolveu 

65.  VIDOTTO, Carlos Augusto. Banco do Brasil. Crise de uma Empresa Estatal do Setor Financeiro (1964-92), Campinas 
(SP), Dissertação de Mestrado pelo IE-Unicamp, 1995. p. 140.
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reintroduzir o risco de capital na formação de posições em títulos financeiros. Ecoando 
proposta monetarista de um ex-presidente do Banco Central, anunciou que não mais 
asseguraria a “zeragem automática”, ao final do dia, das posições excessivas em títulos 
de dívida pública das instituições financeiras. Substituiu o título público que servia 
de principal lastro à constituição dessas posições: foi colocando nos leilões primários 
a Letra do Tesouro Nacional (LTN), com rendimento prefixado, e retirando a Letras 
Financeiras do Tesouro (LFT), com rendimento pós-fixado equivalente às taxas do 
overnight acumuladas. Além disso, introduziu “curva fiscal dos juros”, penalizando mais 
os rendimentos de aplicações em curto prazo com o Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF).

Essa série de restrições impostas às instituições financeiras acabou por constran-
ger o acesso dos bancos aos mercados de ativos. Conjuntamente com a brutal redução 
da liquidez, os participantes do mercado de dinheiro perceberam que o refinancia-
mento de curto prazo das posições ativas poderia não se concretizar a custo razoável, 
ou seja, que não esmagasse o “spread de risco”, formado pelos deságios alcançados nas 
compras dos títulos financeiros.

O aperto monetário e bancário, incluindo a elevação da taxa de juros, foi con-
siderado a  causa  principal  da onda de inadimplências e concordatas. Houve reação 
bancária ao aumento do risco de crédito, promovendo-se maior seletividade dos clien-
tes e dificultando a concessão de novos empréstimos com a exigência de taxa de juros 
mais elevada. 

Tudo foi inútil. Segundo avaliação da própria equipe econômica governamental, 
rapidamente a taxa de inflação superaria o patamar entre 19% e 22% ao ano, apurado 
entre o final de 1990 e o início de 1991. Diante do quadro de deterioração econômico-
financeira, sem resultados positivos no combate à inflação, a área econômica anunciou, 
em 31 de janeiro, o que veio a ser denominado Plano Collor II. Era mais um “choque” 
com congelamento de preços e salários, e “tablita” para deflação de contratos, sem des-
pertar na opinião pública a menor credibilidade em alcançar resultados positivos.

Entre as mudanças que permaneceram, destacam-se duas. A alteração da regra 
de indexação, substituindo o índice de preços pela Taxa de Referência de Juros (TR) 
como indexador. Ela seria apurada segundo a média ponderada das taxas de juros de 
depósitos a prazo, captados por grandes bancos, menos um deflator variável, arbitrado 
pelo governo. A TR passou a ser o indexador dos rendimentos de depósitos de pou-
pança, das prestações dos financiamentos imobiliários, rurais e de longo prazo, e de 
contratos para pagamento a prazo.

“A médio e longo prazos, a introdução da TR traria sérios problemas às contas do 
Banco do Brasil e do Tesouro. Se com a BTN a indexação dos contratos do crédito rural 
estava razoavelmente pacificada, a utilização de um mecanismo apoiado na remunera-
ção das aplicações a prazo (CDBs das grandes instituições) deu margem a contestações 
judiciais e pretexto político para que mais tarde novas anistias para o setor fossem 
aprovadas no Congresso Nacional”66.

66.  VIDOTTO; op. cit.; p. 142.
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A outra mudança perene foi a proibição para pessoas físicas e jurídicas não-finan-
ceiras de fazer aplicações de curtíssimo prazo no overnight, deixando a possibilidade de 
aplicações no então criado Fundo de Aplicações Financeiras (FAF), administração de 
recursos de terceiros realizada por bancos. Foi mantida nessas aplicações a liquidez di-
ária de aplicações, embora sendo penalizada por  taxação punitiva, até o 22º dia útil. Os 
FAFs deram origem à “indústria de fundos mútuos de investimento”, destinada predo-
minantemente a carregar títulos de dívida pública em suas carteiras. Eles produziram um 
“efeito esvaziamento” no espaço do mercado dedicado à captação do funding típico dos 
empréstimos bancários: depósitos à vista, depósitos a prazo e depósitos de poupança. 

Naquele momento inicial, o fim do over conduziu à substituição dos recursos 
captados via operações compromissadas por depósitos a prazo, que eram mais caros. No 
segundo semestre, a retomada da inflação fez com que os depósitos à vista perdessem 
participação entre os passivos. Eles ainda eram item relativamente importante no fun-
ding do Banco do Brasil, representando, até junho de 1991, em torno de 3,5% do total. 
Em um semestre, caíram para 2,7% de total, onerando o custo de captação.

“Coerente com a linha liberalizante do governo Collor, ainda que também não 
guarde relação direta com os planos, em abril de 1991, o Banco do Brasil perdeu a ex-
clusividade do recolhimento dos tributos federais. Perdeu também, nesse mesmo mês, 
a exclusividade no fechamento do câmbio das estatais, cujo efeito, embora de difícil 
mensuração, provavelmente contribuiu negativamente para sua rentabilidade, concor-
rendo para a diminuição de seu peso relativo no mercado de câmbio-exportação”67.

O Plano Collor II foi alvo de saraivada de críticas por parte da imprensa, dos polí-
ticos, empresários e líderes sindicais. Muitos criticaram o método governamental de se 
fazer mais uma intervenção unilateral e duvidaram da eficácia do congelamento, incon-
sistente com um simultâneo “tarifaço”, para debelar o processo inflacionário. Outros, 
aliados, lamentaram o retrocesso na política neoliberal. Líderes empresariais diziam 
que “as empresas não suportam mais planos de estabilização”. O governo enfrentou 
sua primeira greve na maior empresa estatal, a Petrobras, e foi acusado de almejar “es-
tatizar o sistema financeiro nacional”. Face a postura contrária do Congresso Nacional 
com relação às medidas, foi obrigado a ceder às composições políticas para conseguir a 
aprovação do Plano. Mas foi o último realizado com aquele método: a sociedade brasi-
leira estava traumatizada com “choques”.

Tudo isso resultou na queda da equipe econômica e da ministra Zélia Cardoso de Mello, 
em 8 de maio de 1991. Marcílio Marques Moreira assumiu o Ministério da Economia.

3.4. Pressões políticas indevidas

A mensagem do presidente do Banco do Brasil, Alberto Policaro, no Relatório 
Anual de 1990, é relativamente lacônica, mas bem representativa do que se passava, na 
sociedade e na instituição. Introduz como “palavras-chave” do discurso padrão da era 

67.  VIDOTTO; op. cit.; p. 143/144.
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Collor as noções de “firme determinação do presidente”, “combater a inflação”, “moder-
nização da economia”, “reforma administrativa do Estado”, “austeridade”, “restauração 
dos instrumentos básicos de controle monetário”, “sacrifícios de todos os setores”.

Logo destaca a reforma organizacional e administrativa do Banco. Narra que, “a 
partir de maio [de 1990], procuramos remover as superposições de funções e deslocar 
da Direção Geral para as unidades de ponta as atividades que configurassem execução 
de tarefas. Como resultado, extinguiram-se 20 comissões em nível de chefia de depar-
tamento e 61 de  chefia-adjunta, cujos desdobramentos provocaram corte de 3.800 car-
gos. A Direção Geral tem hoje 4% do total de pessoal do Banco, enquanto no passado 
esse índice chegou a 8%”.

Apresenta também como vantagem a revisão das funções dos órgãos diretivos, 
com a extinção das  diretorias de Comércio Exterior e de Administração, criando duas 
outras “sem aumentar o número de diretorias”, isto é, supostamente, sem custos. Não 
lamenta a extinção de um órgão historicamente vinculado ao BB. “No caso da Cacex, 
o processo contemplou a transferência para o Ministério da Economia, Fazenda e Pla-
nejamento das funções de natureza normativa e administrativa, mas o Banco continua 
prestando serviços e realizando operações de financiamento do comércio exterior”.

O novo governo tinha iniciado, em 1990, processo de abertura comercial, rebai-
xando tarifas para as importações e removendo instrumentos de controle. A extinção do 
Conselho de Comércio Exterior (Concex), desde os anos 60 o órgão máximo do comér-
cio exterior no país, e de sua Secretaria Executiva, a Diretoria de Comércio Exterior 
(Dicex) do Banco do Brasil, que cumpria as funções da antiga Cacex, fizeram parte das 
reformas liberalizantes empreendidas pelo governo Collor. O BB perdeu o papel de 
principal órgão executor das políticas de financiamento do comércio exterior.

As funções que o Banco antes detinha de normatização, controle e contabilização 
foram inicialmente transferidas para o âmbito do Ministério da Fazenda, onde foi cria-
do o Departamento de Comércio Exterior (Decex), e, mais tarde, para o Ministério da 
Indústria e Comércio. “Note-se que o Decex somente pode funcionar com a cessão de 
completa infraestrutura e dos serviços de três centenas de funcionários do BB,  rema-
nescentes da antiga Cacex. Do ponto de vista administrativo, essa mudança represen-
tou custos não ressarcidos de algumas dezenas de milhões de dólares. Mais importante 
que isso, a mudança significou novo esvaziamento do poder institucional que o Banco 
do Brasil ainda preservava na condução da política de comércio exterior”68. 

Mas o que era relevante para o presidente do Banco demonstrar serviços dizia 
respeito à “caça de marajás”. Ele descreve, orgulhosamente, que “promovemos a rea-
valiação do desempenho dos titulares das superintendências estaduais, da qual decor-
reu o rodízio e a substituição, em alguns casos, desses administradores por funcionários 
mais sintonizados com a diretriz que ora se imprime à empresa. Trabalho dessa mesma 
natureza, porém muito mais abrangente e profundo, envolveu a avaliação, dispensa 
ou rodízio de gerentes e comissionados de nível médio de todas as agências e órgãos 
regionais do país”.

68. VIDOTTO; op. cit.; p. 171.
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Nenhuma palavra foi dita sobre os consequentes dramas humanos e familiares, 
advindos dessas mudanças. Muito mais relevante para a alta administração do Banco, 
na era Collor, era glorificar a “revisão do quadro de pessoal”, que permitiu “redução de 
15.739 funcionários de março até o final do ano, incluindo demissões no interesse do 
serviço, rescisões de contratos de trabalho, dispensas de menores, estagiários e contra-
tados por tempo determinado e aposentadorias e falecimentos”. No encerramento do 
exercício de 1990, o quadro permanente diminuiu para 121.034 funcionários, cerca de 
10% menor que no ano anterior.

A corrida desenfreada por cortar supostos excessos passou então a visar a estrutura da 
rede de pontos de atendimento no  país. Computadas as sugestões de desativação, transfor-
mação e criação, a rede teria 4.216 pontos, em confronto com os 5.619 anteriores.

Dentro do Programa de Desimobilização de Bens Móveis e Imóveis, o Banco 
alienou 1.039 imóveis de sua propriedade, não de uso. O BB ainda rescindiu o contrato 
de afretamento de avião Lear Jet e alienou 41 veículos de uso. Teve início o processo 
de licitação de mansões localizadas em Brasília e concluiu-se o projeto de alienação de 
imóveis funcionais.

Incomum nessa mensagem do presidente Alberto Policaro foi o destaque que, 
“desde março, está entre nossas prioridades a redução dos índices de inadimplência 
nas operações de crédito, que à época oscilavam em torno de 40%. Com a adoção de 
diversas medidas para reverter esse quadro, o percentual de anormalidade sobre o total 
de operações reduziu-se para 27%. Nossos gerentes estão orientados a adotar posição 
firme na cobrança desses créditos, pois é preciso quebrar as expectativas de renitentes 
devedores, que ainda não entenderam que os recursos geridos pelo Banco devem re-
tornar a seu leito natural, para serem novamente emprestados ao setor produtivo”.

A alta administração do Banco acompanhava com especial interesse o processo de 
privatização em desenvolvimento pelo governo federal para a formação de fundos de 
investimento, com vistas à participação nos leilões de empresas privatizáveis. Pretendia 
lançar três fundos para fomentar o programa de privatização de empresas estatais.

No tocante ao avanço da automação bancária, os resultados de 1990 possibilita-
ram mais que dobrar o número de dependências ligadas ao sistema on-line, propiciando 
1.050 pontos trabalhando em tempo real. Além disso, terminais do tipo cash-dispenser 
para autoatendimento de clientes com cartão magnético, estavam presentes em 162 
dependências. O Banco do Brasil participava do sistema Banco 24 Horas, que propor-
cionava aos clientes de Cheque-Ouro portadores do cartão Ourocard serem atendidos 
em quase 200 quiosques espalhados por mais de 50 cidades.

Lafaiete Coutinho Torres assinou apenas a mensagem do presidente do Banco 
do Brasil, no Relatório Anual de 1991. Nela, o que foge da rotina do “mesmo texto 
com números diferentes”, é a revelação de que, “sem diminuir a ênfase no setor ru-
ral, vamos viabilizar meios que nos permitam auxiliar o governo na recuperação da 
capacidade exportadora do país. (...) pois pretendemos aproveitar os bons ventos que 
começaram a soprar na direção do país após a conclusão das negociações com o Fundo 
Monetário Internacional”.
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Condicionado pela abertura comercial e financeira realizada pelo governo Collor 
na economia brasileira, a “volta ao FMI” propiciou ao BB reanimar “a experiência de 
meio século no exterior, ampliando negócios para as empresas brasileiras no exterior 
e captando recursos para o financiamento de projetos de interesse nacional”. Dentre 
as linhas de crédito voltadas para o setor exportador, destacaram-se os Adiantamentos 
Sobre Contratos de Câmbio (ACC), cujas operações ultrapassaram a marca de US$ 4 
bilhões, e os financiamentos de bens exportáveis, que somaram US$ 5 bilhões. As ope-
rações cambiais (comerciais e financeiras) atingiram US$ 19,7 bilhões, corresponden-
tes a 23,7% do mercado. Preparou para os viajantes, também considerando os novos 
tempos de internacionalização, o lançamento do travelers cheque Banco do Brasil, o 
primeiro da modalidade a ser emitido por banco brasileiro.

O BB possuía 43 pontos de atendimento instalados em 32 países de quatro con-
tinentes. Com vistas a preparar-se para atuar no livre mercado da Europa unificada, a 
partir de 1993, o Banco desenvolvia conjunto de ações, de que fazia parte a criação de 
subsidiária integral naquele continente. Operando como instituição bancária europeia, 
a nova empresa teria todos os direitos e tratamento dispensado aos bancos sediados nos 
países que compõem a Comunidade. A cidade de Bruxelas foi apontada como o melhor 
local para a instalação, devido à posição central no continente.

Coutinho deu continuidade ao corte de pessoal. No final do ano de 1991, o qua-
dro da ativa registrava 114.614 funcionários, ou seja, 6.420 a menos que no final do 
exercício anterior. Nos dois primeiros anos do governo Collor, foram dispensados qua-
se 20.000 empregados do Banco.

Paralelamente, de acordo com sua política de desimobilização de ativos, o Banco 
ia reduzindo sua participação acionária em outras empresas, através de leilões especiais 
e da venda direta. Com isso, sua carteira – que em passado recente tinha chegado a 500 
participações – estava, em 1991, composta de papéis de 174 sociedades. No período, o 
Banco também alienou 81 imóveis não de uso e, em cumprimento ao  decreto do início 
do governo, procedeu à venda de 1.396 imóveis funcionais a seus ocupantes. Foi ótimo 
negócio para seus compradores.

A mensagem do presidente do Banco do Brasil, no  relatório do ano seguinte, já foi 
assinada por outro titular: Alcir Augustinho Calliari. Em 29 de setembro de 1992, por 441 
votos a 38, a Câmara de Deputados autorizou o Senado Federal a abrir processo contra 
Collor por crime de responsabilidade e determinou o seu afastamento da  Presidência da 
República. Lafaiete Coutinho já tinha começado a empacotar suas coisas para voltar para 
São Paulo, quando foi dos poucos auxiliares diretos a ser chamado para a última reunião 
com o futuro ex-presidente. No dia 2 de outubro, Collor recebeu a citação de afastamen-
to e deixou o Palácio do Planalto, 932 dias depois de ter recebido a faixa presidencial.

O que aconteceu nesse ínterim, desde quando Coutinho tomou posse na presi-
dência do Banco? Houve a imersão da alta administração do BB na luta política brasi-
leira, utilizando-o como instrumento de um projeto de poder.

No domingo, 6 de setembro de 1992, a revista Veja publicou a capa “O jardim do 
marajá da Dinda”. No dia seguinte, durante a parada de Sete de Setembro em Brasília, 
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o presidente foi estrepitosamente vaiado. Ele entrou em paralisia, não reagindo mais às 
denúncias. Seus auxiliares diretos desconfiavam que ele, como Getúlio Vargas, pensa-
va em se suicidar. “A hipótese também passou pela mente de Lafaiete Coutinho, que, 
com seu estilo direto, a expôs a Collor: – ‘Presidente, se o senhor for renunciar ou se 
suicidar, me avise antes, porque eu já passei do meu limite’. Collor lhe disse que não 
faria nenhuma coisa nem outra”69.

A ira popular se concentrara em Collor porque ele era o grande responsável pelo 
estado em que se encontrava a nação nos últimos dois anos e meio. Sua obra governa-
mental era uma série de desastres: recessão, desemprego, inflação, corrupção, todos os 
males se agravaram. A eles se somou o inédito confisco das contas correntes e das cader-
netas de poupança. Em agosto de 1992, quando ocorreu a liberação da última parcela do 
dinheiro confiscado, ele tinha sofrido perda de poder aquisitivo, face à inflação, de 30%!

Quanto ao dano à imagem pública causado pela manipulação do Banco do Brasil 
como arma política, ficou como má lição histórica, cujos efeitos maléficos deveriam es-
tar nas consciências das gerações posteriores de dirigentes. O Banco levaria tempo para 
recuperar a imagem de neutralidade, imparcialidade, e ser apartidário.

Em 11 de setembro de 1992, a Fundação Banco do Brasil sofreu denúncia de 
desvio de finalidade, a partir de informações internas divulgadas pela imprensa. O 
conteúdo das denúncias envolvia o uso de recursos da Fundação para favorecimento 
político de deputados aliados do presidente Fernando Collor de Mello, principal-
mente durante o processo de impeachment. A FBB passou por intervenção do Mi-
nistério Público da União na sua administração entre 18 a 21 de setembro daquele 
ano. Na semana seguinte, no dia 28, seus recursos foram bloqueados, tendo como 
consequência a suspensão de novas solicitações de apoio a projetos. Houve, então, 
profunda revisão dos estatutos e do regimento interno da Fundação, aprovados em 
16 de novembro de 1994. Em função do entendimento com o Ministério Público, 
criou-se governança corporativa mais adequada ao fim das denúncias ocorridas em 
anos anteriores de favorecimento político.

Na mensagem do novo presidente do Banco do Brasil, Alcir Augustinho Calliari, 
na abertura do Relatório Anual, apenas em uma página, o tom é constrangido. Diz que 
“coincide este relatório com nova situação histórica no Brasil”. Cita “o processo de 
investigação, julgamento e impedimento do presidente da República do Brasil, com 
a posse de seu sucessor constitucional”. Salienta que, “a partir do último trimestre 
de 1992, o Banco do Brasil voltou a atuar com desembaraço em sua posição histórica 
de principal agente do desenvolvimento econômico nacional, graças ao incentivo e à 
orientação do novo  governo”. Afirma que “a situação peculiar do Banco, com seu qua-
dro técnico sempre empenhado em projeto estratégico de longo prazo, que também 
compreende resistência às pressões políticas indevidas, havia preservado a instituição 
durante a constrangedora crise moral que atingiu o governo anterior”. Por fim, “são 
animadoras as perspectivas de retomada do desenvolvimento econômico sobre novas 

69.  CONTI, Mário Sérgio. Notícias do Planalto: a imprensa e Fernando Collor. São Paulo, Companhia das Letras, 1999. 
p. 662.
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bases éticas e dentro do respeito aos direitos dos cidadãos como trabalhadores, empre-
endedores e consumidores”.

3.5. Plano Real

O fundamento das políticas de estabilização do tipo heterodoxo está na capacidade 
de elas provocarem a quebra no modo de formar expectativas, buscando a coordenação das 
decisões individuais de preços através de sinal emitido sobre o futuro. Há, então, a substi-
tuição da coordenação dada pela taxa passada de inflação (caso da inflação inercial) ou da 
descoordenação provocada pela pluralidade de indexadores (caso da inflação acelerada).

A necessidade da “âncora” é dar elemento coordenador dos preços relativos em 
moeda forte, oferecendo previsibilidade para aumentos futuros. Os preços cotados em 
uma nova “moeda” (ancorada ou lastreada em câmbio fixo) reduzem as variações de 
preços relativos e produzem rápido alinhamento aos preços internacionais.

Finalmente, após vários diagnósticos do caso brasileiro, o debate entre econo-
mistas brasileiros, na época do regime de alta inflação, derivou para as diversas pro-
postas de estabilização. Embora tivessem divergências a respeito dos instrumentos de 
política econômica a serem utilizados, havia certo consenso: as alternativas de choques, 
como a dolarização, o congelamento ou a prefixação negociada teriam altíssimos ris-
cos se executadas sem correção prévia dos fundamentos macroeconômicos. Para uma 
iniciativa consequente, primeiro havia necessidade de construção das precondições 
fiscais, devido à possibilidade de surgir déficit público potencial com o fim da corrosão 
inflacionária do contingenciamento das despesas do orçamento, e externas, obtendo 
reservas internacionais suficientes. Depois, seria o caso de pensar em iniciativas con-
tundentes de estabilização.

Assim, havia necessidade de três fases para a estabilização. A fase inicial seria a 
de construção gradualista das precondições, inclusive fazendo ajuste fiscal e ampliando 
as reservas cambiais. A segunda fase seria a da adoção de tratamento de choque, com a 
reforma monetária. Finalmente, a terceira seria a da consolidação do plano, com políti-
cas de controle da demanda agregada.

A situação fiscal e de endividamento do setor público recebeu o foco principal 
no Plano FHC, anunciado em dezembro de 1993, correspondente àquela fase prepa-
ratória. A medida fundamental foi a criação do Fundo Social de Emergência, depois 
denominado Fundo de Estabilização Fiscal, que permitia que se desvinculassem das 
despesas 20% das receitas orçamentárias. Era instrumento que permitiria esterilizar os 
acréscimos relativos de despesas, oriundos da estabilização, ou seja, compensar a que-
da da receita fiscal indexada. Evitaria o aparecimento de “déficit público potencial”.

O presidente Itamar Franco tinha herdado os frutos das “perversidades” que 
tinham sido cometidas no governo anterior: o ajuste fiscal, que permitiu alcançar supe-
rávit primário e operacional, antes daquele ano, e o confisco de parcela substantiva da 
dívida pública. A dívida líquida do setor público atingiu, em 1994, o valor mais baixo 
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da década: menos de 30% do PIB. A dívida interna estava abaixo de 25% e a externa 
pouco acima de 5% do PIB. A dívida mobiliária, que, em 1991, logo após o confisco, 
mal superava 5%, já estava em torno de 18% do PIB. A dívida externa pública reduziu-
se, em termos brutos, pelo deságio concedido pela renegociação no âmbito do Plano 
Brady, e, em termos líquidos, por causa do acúmulo de reservas internacionais.

A abertura externa (comercial e financeira) estabelecida no governo Collor e a 
renegociação da dívida externa permitiram o retorno do financiamento externo à eco-
nomia brasileira. A constituição de reservas internacionais elevadas permitiria a adoção 
da “âncora cambial” durante o plano de estabilização. Até 1991, elas somavam US$ 8,5 
bilhões. Elevaram-se para US$ 19 bilhões, no ano seguinte, quase US$ 26 bilhões ao 
final de 1993, US$ 36,5 bilhões em 1994, US$ 50,5 bilhões em 1995. Atingiram o má-
ximo anual em 1996: US$ 59 bilhões. A partir de então, com a manutenção do câmbio 
sobrevalorizado em situação de crises internacionais, elas foram cadentes a cada final 
de ano, até encerrar a década.

As precondições macroeconômicas para o sucesso do plano de estabilização foram 
alcançadas, ao final de 1993, com o ajuste fiscal e a adequação do balanço de pagamentos: 
superávit comercial de US$ 13,3 bilhões e déficit no balanço de transações correntes de 
apenas US$ 592 milhões. Iniciou-se, então, a fase mais interessante e/ou peculiar. Antes, 
na década de 80 e início da de 90, a inexistência de tais pressupostos impedia a adoção 
da “nova moeda indexada” com paridade cambial fixa pelos planos de estabilização an-
teriormente lançados. Outro requisito necessário, e antes inexistente, era certo pacto 
social e político em apoio ao governo de transição, até as eleições do novo presidente da 
República. Para evitar o déficit público potencial, era necessário processo dependente de 
respaldo político da maioria no Congresso a favor das medidas enviadas pelo Executivo.

Os economistas reconheciam, enfim, os limites de sua competência técnica, face 
ao espaço da decisão política e jurídica. Mas, sem dúvida, foi também fundamental 
a manutenção do debate acadêmico no país, mesmo no tempo da ditadura militar, 
para se ter o respaldo teórico das medidas de política econômica tomadas. A própria 
alternativa assumida de implementação de sistema bimonetário via introdução da nova 
moeda indexada como unidade de conta estava em debate pela academia brasileira, no 
mínimo, desde dez anos antes. Acabou-se adotando a Unidade de Reajuste de Valores 
(URV), variável, diariamente, de acordo com a taxa de inflação esperada pro-rata, com 
a qual se fazia o reajuste da cotação oficial do dólar.

“Talvez seja nessa área de conhecimento sobre o fenômeno inflacionário que 
autores brasileiros tenham dado maior contribuição ao pensamento econômico. Possí-
veis explicações para isso seriam a abertura para ideias teóricas vindas de fora, a apli-
cação destas teorias puras adequando-as ao contexto histórico, socioeconômico e insti-
tucional brasileiro e a crítica construtiva das ações de política econômica pretéritas. Ao 
contrário de outras experiências latino-americanas, mesmo durante o regime ditatorial 
não se conseguiu estancar o debate econômico acadêmico, o que foi muito relevante 
para respaldar a política econômica da fase de democratização. Se é verdade que a eco-
nomia brasileira, em certos períodos, se transformou em um ‘laboratório’, os ‘cientistas 
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econômicos’ examinaram o fracasso (em que pese sucessos momentâneos) e o ônus 
social de suas ‘experiências’, reavaliando suas propostas”70.

Foram retiradas lições das experiências dos planos heterodoxos, implementados 
antes do Plano Real. Havia um trauma social com plano econômico elaborado em sigilo 
e aplicado através de decreto-lei, sem debate público. Evitar isso implicava a necessi-
dade de fazer combate à inflação sem congelamento de preços, porque seu anúncio le-
varia à antecipação especulativa da remarcação dos preços, agravando o problema a ser 
combatido. Cuidou-se de atender à necessidade de pré-requisitos e condições iniciais 
adequadas nas áreas cambial, fiscal, tarifária etc. Suas ausências constituíram a grande 
fragilidade dos programas de estabilização heterodoxos anteriores.

A “dolarização programada” da economia brasileira e as condições macroeco-
nômicas e internacionais favoráveis foram cruciais para o sucesso do plano de estabi-
lização. Distinguiu o país daqueles outros países latino-americanos que sofreram com 
a hiperinflação aberta, devido à dolarização descontrolada. Mas houve discriminação 
entre os cidadãos brasileiros: os que tinham contas correntes nos bancos, corrigidas 
diariamente pela URV, e os que só podiam utilizar papel-moeda e sofriam os efeitos 
de hiperinflação de quase 50% ao mês.  Esses “sem-conta” (ou “desbancarizados”) 
arcaram muito mais com o ônus do ajuste.

A proposta da moeda real (dolarizada) era apresentada como  tentativa de reproduzir 
a lógica da hiperinflação sem que fosse necessário vivê-la na prática. A ideia era criar moeda 
com valor estável, como alternativa à moeda estrangeira. A sociedade poderia emigrar para 
essa nova moeda em processo controlado de desindexação. O problema real era achar o 
mecanismo para fazer a coordenação das expectativas, ou seja, o mecanismo para induzir a 
indexação pelo dólar no setor onde ela não tinha avançado espontaneamente.

Um plano de estabilização em regime de alta inflação necessitava de estímulo 
artificial para criar as condições próprias à estabilização. Um processo de hiperinflação, 
mesmo que fosse programado, não se deteria espontaneamente. A condição necessária 
para seu término era um choque estabilizador via administração da taxa de câmbio, ou 
seja, através de “âncora cambial”.

No Plano Real, a URV foi criada para cumprir o mesmo papel que o dólar cum-
pre nas hiperinflações: “diarizar” a economia, compatibilizar a distribuição de renda, 
sincronizar o aumento de preços. A reforma monetária foi, simplesmente, a transfor-
mação da unidade de conta URV em um dinheiro com todas suas funções: meio de 
pagamento, unidade de conta e reserva de valor.

3.6. Desempenho do Banco do Brasil no biênio 1993-1994

Quase não há referência direta nos relatórios anuais de administração do BB, 
nesse período, sobre o Plano Real. Mas se pode ler sobre os impactos indiretos no ba-

70.  COSTA, Fernando Nogueira da. Economia Monetária e Financeira: Uma Abordagem Pluralista. São Paulo, Makron 
Books, 1999. p. 165.
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lanço que o presidente Alcir Calliari faz de sua gestão. “Quando o presidente Itamar 
Franco nos convidou para voltar ao Banco do Brasil, o país vivia a mais profunda crise 
de sua história moderna. Nesse cenário, o trabalho desenvolvido pela diretoria, durante 
27 meses, destinou-se a revitalizar a empresa, de modo a ajudar o Brasil a equacionar 
seus problemas mais prementes”.

No relatório anterior, o de 1993, ele já tinha dito: “a sociedade brasileira evo-
luiu muito no ano passado [1992: ano do impedimento do presidente da República]. 
Abandonou a passividade outrora alimentada pelas atitudes paternalistas e tomou para 
si a incumbência de modificar um quadro socioeconômico que beirava a estagnação. E 
um dos grandes sintomas dessa mudança pode ser sentido na cobrança, cada vez mais 
enérgica, de eficiência e eficácia nas empresas estatais”.

No sentido de atender a essa cobrança, os primeiros esforços foram na direção de 
“negociações trabalhistas mais maduras, deixando para trás um passado marcado por gre-
ves”. Três conquistas importantes do período foram a modernização da política de pessoal, 
a recuperação do Plano de Cargos e Salários, embora os níveis de remuneração continuas-
sem distantes dos praticados antes do governo Collor, e o Programa de Treinamento para 
Altos Executivos, moldado para preparar profissionais capazes de enfrentar a acirrada con-
corrência. O número de funcionários, que tinha novamente se elevado de 1992 para o ano 
seguinte, de 120.229 para 125.894 , foi reajustado, em 1994, para 119.380.

Fortalecer o Banco como agente do desenvolvimento exigiu “paciente trabalho 
de reatamento dos vínculos” com os próprios escalões do governo.  Isso foi considera-
do “tarefa difícil”, se considerados “os conflitos latentes entre a condução da política 
monetária e a demanda do crédito”.

Muitos desses técnicos governamentais não compreendiam bem o que significava o 
Banco do Brasil ser uma empresa de economia mista, cujo capital pertencia majoritariamen-
te à União Federal, mas que tinha que também prestar contas a cerca de 560 mil acionistas 
minoritários, naquele ano. Suas ações eram negociadas em bolsa de valores desde 1906. 
Para cumprir sua missão de apoiar o desenvolvimento econômico e social do país, a partir 
de 1986, com o fim da conta movimento, constituiu estrutura de conglomerado financeiro, 
mas, para racionalizar custos, recursos humanos e material  de serviço foram compartilhados 
com as subsidiárias, em configuração operacional de banco múltiplo.

A busca de competitividade em suas ações comerciais não impedia que o Con-
glomerado contribuísse no desenvolvimento de produtos e no relacionamento com 
clientes que acabavam por expandir o mercado para todas as instituições financeiras. 
Por exemplo, a Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (BB-DTVM) ajudou a 
popularizar as aplicações em ações e ouro, e a corretora interiorizou o hábito de clientes 
fazerem seguros.

É por isso que o Banco do Brasil atuava com duas visões complementares: a co-
mercial e a social. Era um banco comprometido com os objetivos governamentais de 
alavancar o desenvolvimento nacional e, ao mesmo tempo, uma empresa competitiva 
que deveria ser rentável, para remunerar os acionistas e os recursos confiados a ela pela 
sociedade. Não poderia deixar de ser ágil na mobilização de recursos para satisfazer as ne-
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cessidades de crédito de seus clientes, em disputa de mercado. O atendimento à política 
monetária do Banco Central tinha de ser feito, desde que essa política fosse estabelecida 
por meio de mecanismos de mercado, como era o caso de qualquer outro banco.

Mesmo entrando em conflito com o interesse imediato do Banco Central do Brasil, 
o apoio do crédito agrícola do BB permitiu ao país colher as duas maiores safras de sua 
história, considerando-as até aquele ano. Chamava a atenção que o Banco, “para lastrear 
seus negócios, utiliza majoritariamente recursos próprios e captados nos mercados in-
ternos e externos”. Além da tradicional fonte que era a caderneta de poupança (27,1%), 
buscou recursos mediante convênios de cooperação técnica e financeira para a consti-
tuição do funding. Criou, para a safra de 1994/1995, o Fundo de Aplicação Extramercado 
com recursos de empresas estatais. Os repasses do Tesouro Nacional (8,1%) e os fundos 
e aprovisionamentos realizados por entidades governamentais (12,8%) representavam 
apenas 20,9% dos empréstimos ao setor privado. Os “recursos por conta própria” repre-
sentavam 52% da origem dos recursos direcionados para empréstimos ao setor privado.

No biênio 1993-1994, os saldos dos depósitos e das operações de crédito no país 
tiveram crescimento real de 136% e 49%, respectivamente, ambos calculados com base 
na variação da  Ufir. Entre as operações de crédito ao setor privado, no final de 1994, 
56,3% eram destinadas ao setor rural, 23,9% ao setor industrial, 11,9% ao setor comer-
cial e o restante aos demais. No crédito rural, 55,3% dirigia-se ao custeio, 29,4% ao 
investimento e 15,3% à comercialização.

Outra contribuição ao setor agropecuário foi a criação da Central de Leilão Ele-
trônico em Bolsas de Mercadorias, que interligava todas as bolsas do país. Ao proteger 
os produtores da intermediação especulativa, esse sistema garantia preços mais próxi-
mos dos valores de mercado atualizados para seus produtos.

Uma maneira de fugir ao controle muito rígido da política monetária é criar 
inovações financeiras. Desenvolvida e criada por técnicos do Banco do Brasil, foi lan-
çada a Cédula de Produto Rural (CPR). O título abria novas possibilidades dentro do 
sistema de crédito agrícola, pois permitia ao emitente comercializar antecipadamente 
a colheita. Com esse mecanismo seria possível retirar as commodities dos orçamentos 
oficiais, desobrigando o governo de parte das dotações orçamentárias que destinava 
ao agronegócio. Portanto, poderia destinar mais recursos para o financiamento de 
pequenos produtores. 

A CPR fortalecia também o mercado doméstico de commodities, a partir do ingresso 
de capitais privados no financiamento do agronegócio (agribusiness). Para viabilizar a en-
trada de recursos externos, no sentido de suprir a demanda aberta pela CPR, os técnicos 
do BB estabeleciam conversações com empresários japoneses interessados em investir 
nesse tipo de derivativo. A ideia era criar estrutura envolvendo securitização de commodi-
ties no exterior, para oferecer alternativas de funding e de hedge agrícolas.

Estabelecido no exterior há mais de 50 anos, o Banco apoiava as relações do 
país com seus parceiros comerciais. Contribuía também para posicionar o país no novo 
contexto da integração econômica internacional. O BB era um ponto de referência 
obrigatório para empresários, investidores e governos estrangeiros que mantinham ou 
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queriam manter empreendimentos no Brasil. Sua rede externa estava em 32 países. 
Eram 44 dependências, localizadas nas principais praças financeiras internacionais.

Em 1993, foi instalada a subagência em Hamamatsu, no Japão, para atender à 
demanda de milhares de brasileiros que se encontravam trabalhando naquele país. A 
agência de Bruxelas foi transformada em subsidiária. Isso ocorreu em função da impor-
tância do mercado europeu para o comércio exterior brasileiro e das novas oportunida-
des de negócios que se esperava com a unificação monetária europeia. O BB Europa 
iria atuar com status de banco comunitário, usufruindo benefícios admitidos para ins-
tituições oriundas daquele continente. Também estava sendo instalada a BB Securities 
Ltd., em Londres, para atuar no mercado internacional de capitais.

Da mesma maneira, estrategicamente e visando aumentar o poder de competi-
ção internacional, sob forma de blocos regionais, o Banco do Brasil seguiu a prioridade 
nacional de participar intensamente da constituição do Mercado Comum do Sul (Mer-
cosul). Integrando Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, a expectativa, nos anos 90, era 
fortalecer o poder de negociação da região junto a outros blocos. Por isso, o BB assinou 
protocolos de cooperação mútua com os principais estabelecimentos financeiros desses 
países. Criou linha de crédito destinada a incrementar o fluxo de negócios entre os paí-
ses-membros. Instalou Salas Mercosul localizadas nas capitais do sul do país, além do Rio 
de Janeiro e São Paulo, onde oferecia ao mercado financiamento de pacotes turísticos e 
de operações de comércio exterior, venda de travelers cheque, atuação em feiras e roda-
das de negócios, e implantação de sistema de cobrança preferencial para exportação.

No exterior, o Banco do Brasil consolidou sua condição de principal banco lati-
no-americano na colocação de títulos financeiros no mercado. Além de emissões dos 
próprios eurobônus, estabeleceu programa de captação de recursos externos e partici-
pou de sindicatos responsáveis pela emissão de 15 eurobônus de empresas brasileiras, 
assumindo posições de joint-leader, co-leader e co-manager. Essas emissões primárias to-
talizaram US$ 900 milhões.

Em atividade correlata, o Banco atuou no mercado secundário de títulos com 
número significativo de operações de trading de eurobônus, certificados de depósito e 
commercial papers e outros instrumentos de captação internacional. Além disso, admi-
nistrava carteiras de títulos nos mercado internacional e fundo de renda fixa destina-
do a não-residentes, para aplicações em moeda nacional. Deu também sequência ao 
programa de captação de recursos estrangeiros para bolsa de valores brasileira. Com o 
advento do Plano Brady, iniciou operações no mercado de dívida soberana, que nego-
ciava dívidas securitizadas de diversos países.

No âmbito doméstico, os fundos de investimentos administrados pelas subsi-
diárias mantiveram-se entre os primeiros do mercado em volume de recursos e renta-
bilidade. O Banco participou como coordenador principal no lançamento de ações de 
grandes empresas e no programa de privatização.  Por intermédio da BB-DTVM, atuou 
em operações de underwriting, block-trade e distribuições secundárias.  O Banco do Bra-
sil realizou ainda operações de custódia de títulos financeiros, em especial moedas de 
privatização.
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Outra inovação estratégica foi o lançamento da previdência complementar. Para 
atuar em todos os segmentos de previdência complementar aberta, foi aprovada a cria-
ção da Brasilprev, integrada pela subsidiária BB-BI, por pool de seguradoras, o Sebrae,  
Poupex e Bancorbrás. Também buscou estruturar a BB Previdência, empresa destina-
da a atuar no segmento de previdência fechada, para instituir e administrar fundos de 
pensão de empresas privadas e públicas (fundos multipatrocinados), administrar ativos 
e passivos de institutos previdenciários municipais e estaduais, além de assessorar sua 
criação quando fosse o caso, na prestação de serviços técnicos especializados nos cam-
pos administrativos, atuarial e de investimentos.

Com o Programa Banco do Brasil de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (Pro-
dem), o Banco procurou incentivar e apoiar micro e pequenos empreendimentos e im-
plementar planos de desenvolvimento local. O Prodem visava contribuir para a geração 
de ocupações e renda em ciclo de desenvolvimento autossustentado no interior e conter 
o fluxo migratório para as regiões metropolitanas. A característica principal do Programa 
era a atuação em parceria com a comunidade, mediante administração do fundo munici-
pal, fornecido pelas prefeituras, e dos conselhos de desenvolvimento municipal, formado 
pelas principais lideranças locais. A função maior desse conselho era a de aprovar planos 
de desenvolvimento e classificar previamente os projetos financiáveis.

Na gestão Calliari, o Banco dobrou a capacidade de processamento de dados em 
grande porte e aumentou em mais de 50% a capacidade de armazenamento em disco. As 
dependências integradas ao sistema on-line cresceram 40%, os terminais de saque mais 
que dobraram e os quiosques integrados à rede Banco 24Horas aumentaram em 90%. 
Desenvolveu e instalou a BB Worldnet, para integrar as dependências externas entre si e 
com o Brasil. Começou a implantar o sistema BBSAT, rede privativa de comunicações de 
dados via satélite, e colocou em funcionamento, no Rio de Janeiro, a mesa de operações 
com os recursos tecnológicos mais modernos. Por fim, iniciou o Plano diretor de Informá-
tica, que integraria toda a rede de agências ao sistema on-line até 1998.

A rentabilidade patrimonial registrada nos balanços da gestão Calliari manteve-se 
baixa. O lucro líquido por ação do exercício de 1993 foi 9,2% inferior ao de 1992, com 
base na Ufir. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido (6%) foi também inferior à obti-
da em 1992 (7,2%). O Banco mudou a estrutura do seu ativo, deslocando para operações 
de crédito elevado volume de recursos que, no ano anterior, estavam aplicados em títulos 
e valores mobiliários. O fator que mais influenciou negativamente o desempenho foi 
a inadimplência. Ela registrou nível elevado, principalmente no segundo semestre de 
1993, após a instalação no Congresso Nacional da CPI do endividamento agrícola.

O Banco do Brasil apresentou rentabilidade de apenas 1,9% sobre o patrimônio 
líquido no exercício de 1994. A justificativa do presidente do Banco para a baixa ren-
tabilidade foi que ela decorreu, sobretudo, dos impactos da inadimplência e do spread 
médio bem inferior ao da média do mercado, decorrente do “engessamento” de ativos 
no exterior (relacionados com a dívida externa brasileira), das seguidas prorrogações 
dos Empréstimos do Governo Federal (EGF), que tinham por objetivo a garantia de 
preços mínimos aos produtores rurais, assegurando o abastecimento interno de produ-
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tos agropecuários, da sobreaplicação do crédito rural, da dívida do governo reconhecida 
e não paga, da dívida não reconhecida e do recebimento de parte desses créditos com 
títulos de baixa rentabilidade. Além disso, nos dez anos anteriores, o Banco teve tam-
bém  que recorrer ao mercado para substituir os recursos do Tesouro Nacional, cuja 
participação no total de suas operações de crédito no país caiu para 8%. 

Como agravante, a partir da implantação do Plano Real, o Banco do Brasil passou 
a operar, como os demais bancos, em quadro extremamente adverso: o encolhimento 
do tamanho do mercado, a redução drástica das receitas de floating e o rigor da política 
monetária, inclusive com a exigência de recolhimento de 100% da remonetização ao 
Banco Central do Brasil. Bancos privados se adaptaram à nova realidade, fechando 
agências e cortando pessoal. Mas, para o Banco do Brasil esse caminho era bem mais 
complexo e teria de aguardar a eleição e posse do novo governo.

O impacto negativo mais importante sobre o balanço do Banco aconteceu no 
segundo semestre de 1994, devido ao descasamento entre a variação da Ufir  e do dólar 
em relação à nova moeda nacional, o real. A contabilidade foi sensibilizada por parcela 
do descasamento entre a variação da Ufir (+22,6%) e do dólar (-15,4%), incidente sobre 
os investimentos permanentes no exterior. Com isso, houve prejuízo contábil, no se-
gundo semestre. Apenas 10% do valor decorrente do referido descasamento, os quais 
foram obrigados a ser imputados ao resultado contábil daquele ano, significavam redu-
ção de US$ 262,5 milhões nos resultados. Era montante superior ao lucro de qualquer 
banco brasileiro naquele semestre, após o lançamento do Plano Real. 

O percentual estabelecido para ser registrado diretamente no patrimônio líqui-
do, dizia o Relatório Anual de 1994, “dificilmente seria assimilado por outra empresa 
que, a exemplo do Banco, possuísse mais de US$ 6 bilhões em ativos permanentes 
no exterior. Grande parte desse portfólio, o maior entre os bancos nacionais, foi cons-
tituída para aumento de capital, sobretudo a partir de 1982, com o objetivo de ofere-
cer suporte à dívida externa brasileira por ocasião da primeira grande crise cambial na 
América Latina”.

A variação cambial em si não trazia efeitos financeiros, em termos de fluxos de cai-
xa, mas apenas efeitos contábeis de redução nos investimentos externos, contabilizados 
em dólares. Para que os efeitos contábeis se materializassem em efeitos financeiros, seria 
necessário haver desmobilização no exterior, hipótese não cogitada pelo Banco.

O desempenho do BB, no segundo semestre de 1994, poderia ter sido melhor 
caso fosse considerada também a regularização do crédito agrícola. As negociações de 
dívidas rurais em até dez anos de prazo, decorrentes de acordo ente o governo e o setor 
rural, representado no Congresso pela “bancada ruralista”, na verdade afetaram de 
imediato muito pouco esse resultado. As receitas incluídas nas composições só seriam 
revertidas para o resultado quando do seu recebimento, nos anos vindouros.

Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura no primeiro mandato do governo 
Lula, explica o ponto de vista dos produtores rurais nas recorrentes demandas de rene-
gociação das dívidas dos agricultores. Segundo ele, “o grande golpe aconteceu no Pla-
no Collor. Naquela ocasião, quando se deu o confisco das poupanças dos brasileiros, a 
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agricultura viveu uma situação injusta: as dívidas dos produtores rurais foram corrigidas 
pelo IPC, em 84%, enquanto os preços agrícolas foram corrigidos pela BTN, em 42%. 
Ora, um agricultor que devia ao banco empréstimo de 100, no dia 14 de março de 1990 
e ia colher uma safra no valor de 110, pagaria as dívidas e ainda sobrariam dez unidades 
monetárias para tocar o negócio. E acordou, dia 15 de março, com o Plano Collor, de-
vendo 184 e com a safra valendo 152. Uma dívida nova, eminentemente contábil, sobre 
a qual não tinha a menor responsabilidade. Foi um desastre, e depois de anos difíceis, 
quando as coisas começavam a melhorar, veio outro golpe, o Plano Real. De novo hou-
ve descasamento: as dívidas foram corrigidas pela famigerada TR e quase dobraram 
em um ano, enquanto os preços agrícolas foram esmagados, em nome do combate à 
inflação. Mais a dívida escritural. A essas crises se somaram a abertura comercial plena, 
que expôs nossos produtos agrícolas aos concorrentes subsidiados dos países ricos sem 
nenhuma proteção; e a própria estabilização interna da moeda, que exigiu muito mais 
eficiência na gestão rural. Um duro período, em que milhares de agricultores perderam 
tudo o que tinham e foram expulsos do campo”71.

Por fim, o ativo total do Banco no país atingiu R$ 64,6 bilhões em 1994, com 
decréscimo real de 16,5%, calculado com base na variação da Ufir, fundamentalmente 
em decorrência da reclassificação contábil de R$ 11,9 bilhões determinada pelo Banco 
Central do Brasil, relativa a operações especiais. O patrimônio líquido de R$ 5,8 bi-
lhões apresentou queda real de 25,2%, também calculada com base na Ufir, em função 
do mencionado impacto negativo provocado pelo descasamento entre a variação da 
Ufir e do dólar.

Para encerrar sua última mensagem, de maneira profética, o então presidente Al-
cir Calliari anotou: “para sobreviver nesse cenário, a empresa terá de superar o desafio 
de convencer seus clientes e a sociedade de que precisa ser lucrativa, porque não gerar 
lucros é dilapidar o patrimônio público; de que a rentabilidade é o caminho necessário 
para cumprir sua missão: apoiar o desenvolvimento econômico e social do país”.

71.  Folha de São Paulo, 13/10/07.
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4.1. Crise bancária

Após a estabilização monetária da economia brasileira com a implementação do Pla-
no Real, alcançada em 1994, no final do governo Itamar Franco, os grandes bancos de 
rede foram atingidos pela política monetária extremamente rígida de então. Houve maior 
exigência de reservas compulsórias, em contexto de inadimplência de clientes e queda dos 
ganhos inflacionários e das receitas com float. Essas disponibilidades diárias (compostas de 
passivos não remunerados) eram aplicadas em juros e correção monetária. Os ganhos infla-
cionários referiam-se às receitas extras obtidas pelos bancos, devido à ausência de remune-
ração compensatória igual ou superior à taxa de inflação para os recursos de terceiros neles 
depositados. O resultado era a perda do poder aquisitivo real dos depósitos dos clientes.

O Banco Central do Brasil também angariava “receita de senhoriagem”, isto é, 
do poder que ele detinha de deixar de remunerar – ou remunerar com taxa de juros real 
negativa – os depósitos compulsórios exigidos do sistema bancário. Os bancos comerciais 
obtinham a receita com recursos livres, ou seja, referentes à diferença entre os totais dos 
depósitos à vista e as reservas compulsórias. Economistas estimaram a perda da receita 
bruta no sistema bancário brasileiro decorrente da queda súbita da inflação72. Para os 
bancos federais, a perda mensal média de receita inflacionária foi de US$ 208 milhões e a 
perda anual, de junho de 1994 a julho de 1995, alcançou praticamente US$ 2,5 bilhões.

Segundo essas mesmas estimativas, todo o setor bancário perdeu receitas da ordem 
de US$ 10 bilhões com o fim do ganho inflacionário e a receita com o floating. A receita 
inflacionária, em 1995, caiu a 1% do total de receitas dos 40 maiores bancos brasileiros, 
em comparação com as participações de 26%, no final de 1993, e 16%, ao final de 1994, 
ano com queda da inflação no segundo semestre. Os menores bancos, que se abasteciam 
de dinheiro no mercado interbancário para carregar suas posições em títulos financeiros, 
acabaram, em consequência dessa insegurança bancária, perdendo suas fontes de finan-
ciamento e solicitando assistência de liquidez ao Banco Central do Brasil. 

Todos os bancos, independentemente da origem do capital, tiveram perda bruta 
de receitas inflacionárias. Mas os bancos públicos se diferenciaram dos privados quanto 
à perda líquida de receita. Os bancos privados, em função da maior competição por de-
pósitos, cobravam valores inferiores aos custos de prestação de serviços, dividindo com 
o público não bancário parte dos ganhos inflacionários. Portanto, obtinham, proporcio-
nalmente, menores ganhos inflacionários, cobrando menores tarifas e exigindo menos 
reciprocidades. Os bancos públicos, que detinham exclusividade sobre os depósitos 
dos órgãos públicos, empresas estatais, funcionários públicos, aposentados, pensionis-
tas, fornecedores do Estado etc., necessitavam conceder menos a esses depositantes. 
Com o final desses ganhos extraordinários, decorrentes de seu poder de cativar esse 
mercado, cada banco público enfrentou, em termos microeconômicos, perda propor-
cionalmente maior que a de seus congêneres privados.
72.  CYSNE, R. P. Imposto inflacionário e transferências inflacionárias no Brasil. Ensaios Econômicos. Rio de Janeiro; 
EPGE/FGV; nº 219; julho 1994. CYSNE, R. P. O sistema financeiro oficial e a queda das transferências inflacionárias. 
Ensaios Econômicos. Rio de Janeiro; EPGE/FGV; nº 254; julho 1995. CYSNE, R. P. & COSTA, S. G. S. Effects of the 
Real Plan on the brazilian banking system. Ensaios Econômicos. Rio de Janeiro; EPGE/FGV; nº 304; maio 1997.
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De imediato, os grandes bancos de varejo, inclusive o Banco do Brasil, encontraram 
na captação externa (via eurobônus e commercial papers), e em modalidades de securitização 
de dívidas, uma forma para contornar a retenção de depósitos pelo Banco Central do Brasil 
e “casar” passivos com o atendimento à maior demanda de crédito. A prática resultou em 
apreciável fonte de ganhos, em face do diferencial entre as taxas de captação no exterior e 
as de aplicação no mercado doméstico. Elevaram também, extraordinariamente, a receitas 
com serviços bancários. Os bancos privados, mesmo com a expansão da provisão para crédi-
tos de liquidação duvidosa, mantiveram a rentabilidade patrimonial histórica. Entretanto, 
como será visto, a gestão do BB preferiu assumir prejuízos naquela oportunidade.

“O volume de empréstimos do sistema financeiro ao setor privado, e em parti-
cular ao segmento de pessoas físicas, aumentou significativamente após a implantação 
do Plano Real. Em apenas cinco meses (de julho a dezembro de 1994), o volume de 
crédito destinado a pessoas físicas [partindo de um saldo muito baixo] teve cresci-
mento real de 86%. O montante de empréstimos destinados ao comércio e à indústria 
também cresceu, como reflexo das expectativas favoráveis em relação ao desempenho 
da economia em condição de estabilidade dos preços”73. 

Preocupadas com a expansão do crédito, as autoridades monetárias elevaram no-
vamente a exigência de recolhimentos compulsórios sobre depósitos a prazo e depó-
sitos de poupança e limitaram o prazo máximo e instituíram compulsório em espécie 
(não remunerado) de 15% sobre as operações de crédito realizadas por instituições 
financeiras.  Essas medidas, conjuntamente com outras medidas discricionárias que 
atingiram, diretamente, modalidades de crédito dirigidas aos consumidores, fizeram 
explodir a “bolha de consumo”.

As intervenções alteraram o sentido da política de liberalização bancária ante-
riormente adotada. Seis anos antes, em 1988, por meio de resolução do próprio Banco 
Central do Brasil, sob pressão do Banco Mundial, tinha sido realizada a mais desregu-
lamentadora reforma bancária brasileira. Acabou com a exigência legal de segmentação 
imposta pela reforma de 1964. Sacramentou os bancos múltiplos. Extinguiu o “cartó-
rio” das cartas-patentes. Enfim, liberalizou o setor, permitindo a criação de 138 bancos 
a mais que em 1987, para alcançar o total dos 246 existentes (ou 271, se considerados 
além dos bancos comerciais e múltiplos, os bancos de investimento independentes e 
os de desenvolvimento) no ano de lançamento do plano de estabilização inflacionária. 

Muitos desses bancos surgiram da transformação de corretoras, distribuidoras e 
financeiras. Além disso, grandes grupos empresariais também optaram por criar seus 
próprios bancos para aplicar diretamente suas sobras de caixa no open market e ainda ter 
acesso à assistência do Banco Central. Sobreviveram aplicando dinheiro em operações 
diárias de tesouraria, em arbitragem de taxas entre os vários mercados, no câmbio e nas 
bolsas de valores e de futuros.

Várias dessas instituições financeiras recém-criadas não sobreviveram à estabi-
lização da economia brasileira. A grande maioria tinha poucos clientes, sendo vários 

73.  FREITAS, Maria Cristina Penido de. Política financeira, fragilidade e reestruturação bancária. Gestão Estatal no 
Brasil: Armadilhas da Estabilização 1995-1998. São Paulo, Edições FUNDAP, 2000. p. 242.



Banco do Brasi l  -  200 anos

118

deles ligados à uma grande empresa, operando para administrar seu caixa. Muitos ban-
cos pequenos estavam extremamente vulneráveis, pois não era incomum apenas um 
cliente deter mais de 40% da carteira. Qualquer problema com esse cliente, passava a 
ser problema do banco. 

Com a queda da receita inflacionária, o setor bancário precisava elevar o spread 
nas operações de crédito e/ou ganhar escala, o que não seria feito apenas mantendo 
as operações antes rotineiras. As fusões, as associações e as aquisições interbancárias 
seriam, portanto, o caminho natural para redução de custos, pois permitiriam aumentar 
a base de receitas com maior número de clientes e volume de operações. Além disso, 
cortariam gastos com a eliminação de áreas comuns (o setor de informática e agências 
vizinhas) e com pessoal, inclusive executivos com altas remunerações. Os bancos ne-
cessitavam ter estrutura mais enxuta em economia estável, buscando especialização e 
competindo em qualidade no atendimento, e não em preços (juros) ou tarifas. Foca-
riam produtos ou regiões.

Em síntese, houve diversas causas para o surgimento da crise bancária logo no 
início do governo FHC. A primeira foi a queda das receitas com float. Depois, o próprio 
Banco Central fragilizou o setor bancário com a exigência extra de reservas atingin-
do até 100% da remonetização em depósitos à vista e 30% sobre depósitos a prazo e 
depósitos de poupança. Após o episódio da crise mexicana, em dezembro de 1994, a 
autoridade monetária deu também um “choque de juros”, detonando a explosão da 
“bolha de consumo” e a inadimplência dos clientes. A concentração de carteiras em 
poucos clientes e a busca por segurança dos clientes assustados por quebras de bancos 
levaram ao “empoçamento da liquidez” nos grandes bancos e à falta de liquidez de 
bancos menores. 

Além dessas causas específicas e, principalmente, das que envolveram bancos 
oficiais, a crise bancária brasileira tinha algo de comum com outras  ocorridas em mer-
cados emergentes  no mesmo período. Eram causas gerais da crise bancária, nos países 
dependentes: a volatilidade macroeconômica; os empréstimos aos controladores ou às 
empresas coligadas, e mesmo a tomadores “fantasmas” (fraudes); o envolvimento de 
políticos; a liberalização financeira74.

Quando a legislação permitiu a criação de bancos múltiplos, o Brasil não havia 
ainda aderido ao Acordo da Basileia, que previa capital mínimo de US$ 12 milhões 
para constituição de um banco e limites adicionais de acordo com o grau de risco da 
estrutura dos ativos bancários. Logo após o início do Plano Real, o Banco Central do 
Brasil editou a resolução nº 2.099, de 17/08/94, que estabeleceu a adesão. Cerca de 30 
bancos ficaram acima de seu limite máximo de alavancagem: empréstimos até 12,5 
vezes o valor do patrimônio líquido. Eram esses os bancos brasileiros que, ao contrário 
do padrão dos grandes bancos varejistas, trabalhavam com grande alavancagem, para 
alcançar alta rentabilidade. Eles estavam vulneráveis a qualquer problema de fuga de 
investidores e/ou depositantes. 

74.  COSTA, Fernando Nogueira da. Economia Monetária e Financeira: Uma Abordagem Pluralista. São Paulo, MAKRON 
Books, 1999. Cap. 14 (Bancos no Brasil). p. 306-307.
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Os bancos brasileiros subcapitalizados ficaram desenquadrados no Acordo da Ba-
sileia. As estruturas de balanços dos bancos europeus eram distintas das dos brasileiros 
em relação à alavancagem. A estratégia bancária predominante no Brasil com regime 
de alta inflação era a de selecionar os ativos do balanço tendo preferência pela liquidez 
e rentabilidade, com mínima imobilização em carteiras de ativos de longo prazo. Na re-
alidade, não havia demanda de crédito a longo prazo, pois a instabilidade inflacionária 
(e da correção monetária indexadora desse crédito) indicava que era prudente adiar as 
decisões de investimento, devido ao risco de fragilidade financeira. Também no fun-
ding, capitais de terceiros captados em curtíssimo prazo predominavam, amplamente, 
face ao capital próprio. 

Qualquer que fosse a medida utilizada, em geral os bancos brasileiros demonstravam 
possuir baixo grau de alavancagem. Após 1994, os grandes bancos públicos e privados redu-
ziram-no ainda mais. Isso pode ser explicado pelas normas de restrição ao crédito, naquele 
período, e pela introdução do acordo de Basileia. Considerando tanto os privados quanto os 
públicos, a alavancagem continuou diminuindo no período após a implementação do Plano 
Real: o total das operações de crédito em relação ao patrimônio líquido era 5,1 vezes maior, 
em julho de 1994, e caiu para 4,6 vezes, em outubro de 1997.

Seguindo o Acordo da Basileia, a avaliação do risco bancário deixou de ser feita 
pela composição passiva para ser realizada pela estrutura do ativo. Com isso, a perspec-
tiva passou a ser os bancos tornarem-se securitizadores dos créditos para as empresas 
não financeiras: os créditos serem dados e então repassados para os fundos. A tendên-
cia apontada pelo mercado financeiro internacional era de os bancos permanecerem 
como avaliadores do risco do credor, mas distribuírem-no no mercado secundário de tí-
tulos financeiros. Em consequência da desintermediação financeira, tornar-se-iam ad-
ministradores do risco de crédito, gerenciando-o. Na realidade, deixaria de ter sentido 
distinguir nitidamente entre atuações no mercado de crédito e no mercado de capitais: 
aquele se tornaria, cada vez mais, subconjunto deste. Entretanto, apenas na década se-
guinte essa tendência histórica começou a se realizar mais apropriadamente por aqui.

Criada em julho de 1997, a Companhia Brasileira de Securitização (Cibrasec) tinha 
o objetivo de estruturar o mercado secundário de recebíveis imobiliários no país e am-
pliar os recursos disponíveis para o financiamento imobiliário. Como missão estratégica, 
ela integraria os mercados imobiliários e de capitais para permitir a geração de recursos 
necessários para o incremento das atividades na construção e no financiamento imobiliá-
rio, bem como para propiciar liquidez aos créditos e patrimônios imobiliários existentes.

A Cibrasec foi instituída com capital formado por bancos brasileiros, estatais e 
privados. Constavam, em seu quadro de acionistas, 20 bancos, entre os quais os maio-
res bancos do Sistema Financeiro Nacional, além de várias companhias de crédito imo-
biliário. Seus maiores acionistas eram, por ordem alfabética, ABN/Amro Real, Banco 
Bradesco, Banco do Brasil, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, Unibanco, além da 
Poupex – Associação de Poupança e Empréstimo.  

Com o aperto da liquidez realizado pelo Banco Central do Brasil, a crise bancária ex-
plodiu em 1995. Intervenções do Banco Central, desconfiança no sistema financeiro, corri-
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das bancárias, fuga de depositantes e investidores, desbalanceamento contábil, maquiagem 
dos balanços, auditorias “dependentes”, foi todo um cardápio de acontecimentos que levou 
às quebras, fusões e aquisições de bancos. Envolveu processo cumulativo que conjugou 
crise, privatização, concentração, desnacionalização e reestruturação patrimonial.

Nesses anos de crise bancária, “o Bamerindus e o Nacional, cujo acesso ao [mer-
cado] interbancário estava virtualmente fechado, foram amplamente financiados pelos 
bancos oficiais (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal). Tais instituições desem-
penharam, na prática, o papel de emprestador para, em última instância, evitar que 
esses grandes bancos em dificuldades fossem buscar refinanciamento exclusivamente 
ao redesconto. Na época, comentava-se no mercado financeiro que essas instituições 
[oficiais] estavam sendo utilizadas pelo Banco Central para, por meio de captação ma-
ciça no interbancário, minimizar os efeitos do fenômeno de concentração [ou empoça-
mento] de liquidez nos bancos privados, considerados mais sólidos, os quais ameaça-
vam fechar suas carteiras de captação de depósitos a prazo”75. Sem o concurso do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal, a fragilidade financeira do sistema bancário 
poderia ter-se agravado, desdobrando-se em crise bancária generalizada.

Enquanto o Banco Central do Brasil, em 1995, não teve amparo legal para deter-
minar fusões e venda de ativos, foi acusado ora de tomar decisões açodadas, ora de agir 
tarde demais. Por outro lado, os auditores “independentes” não contrariavam os seus 
contratantes, que apresentavam balanços “maquiados” com ficções contábeis. Com 
o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 
Nacional (Proer), o Banco Central passou a aceitar créditos “podres” ainda a vencer 
(Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS), e não apenas os vencidos 
(Títulos de Dívida Agrária – TDA), como garantias de pagamento de empréstimos a 
bancos em processos de fusão ou incorporação. Alguns analistas acharam os incentivos 
fiscais e creditícios da MP 1.179, editada na madrugada do dia 4 de dezembro de 1995, 
às vésperas da venda do Banco Nacional para o Unibanco, um “mal menor” diante da 
perspectiva de  crise de confiança no sistema bancário brasileiro.

De um total de 271 bancos – múltiplos, comerciais, de investimento e de desen-
volvimento – presentes no sistema financeiro nacional, no início do Plano Real, 68 deles 
(25%), já tinham passado por algum processo de ajuste até novembro de 1997, o que 
resultou em transferência de controle acionário – com e sem recursos do Proer – ou in-
corporação por outras instituições financeiras. Somaram 43 as instituições financeiras (35 
privadas e oito estaduais) que sofreram alguma forma de intervenção ou liquidação por 
parte do Banco Central do Brasil, devido à insolvência ou inadequação à legislação.

Segundo dados apresentados em documento oficial da Secretaria de Política Eco-
nômica do Ministério da Fazenda, o sistema bancário brasileiro contava, no início de 
1998, com 248 instituições76. De propriedade da União, havia dois bancos comerciais,  
um múltiplo e a Caixa Econômica Federal. De propriedade dos Estados, havia dois ban-

75.  FREITAS; op. cit.; p. 253.

76.  MENDONÇA DE BARROS, J. R.; LOYOLA, G. & BOGDANSKI, J.. Reestruturação do setor financeiro. Brasília, 
MF-SPE, jan/1998.
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cos comerciais, 20 múltiplos, cinco de desenvolvimento e caixas econômicas. De pro-
priedade privada nacional, eram dez bancos comerciais, dois de crédito cooperativo e 114 
múltiplos. De origem estrangeira, havia 17 filiais operando no país, controle acionário de 
27 bancos múltiplos e um banco comercial, participação minoritária em outros 22 múlti-
plos e  dois comerciais. Completavam o sistema bancário 21 bancos de investimento.

Além da tendência à concentração, na década de 90, verificou-se a progressiva 
desnacionalização do setor bancário brasileiro, que tinha usufruído, desde os anos 30, 
de “reserva de mercado”. O governo Vargas considerava que os bancos estrangeiros 
operariam, aqui, com “matéria-prima” nacional, ou seja, captariam e emprestariam com 
moeda local, para remeter os lucros para o exterior. Tinha visão nacionalista. Na segun-
da metade dos anos 90, a reserva de mercado passou a ser considerada supérflua.

Diminuindo a barreira à entrada de grandes bancos internacionais, eles ingressa-
ram no mercado varejista brasileiro. Os bancos de rede que atuavam no Brasil tiveram 
de rever suas estratégias. Entre outras consequências, isso implicou maior demanda 
nos leilões de privatização de bancos estaduais. Com exceção da aquisição do Banespa 
pelo Santander, banco espanhol, a grande maioria dos outros bancos estaduais foi ad-
quirida pelo Banco Itaú ou pelo Bradesco. Essa privatização contribuiu para os maiores 
bancos privados nacionais ganharem abrangência territorial que antes não alcançavam. 
Antes, os bancos federais eram, praticamente, os únicos responsáveis em atenderem o 
mercado de “regiões pioneiras”.

O Banco do Brasil passou a ter concorrentes de muito maior porte em mercados 
em que ele sempre tinha dominado com certa tranquilidade. Mas, para enfrentar essa 
nova competição, antes ele tinha de superar sua própria crise.

4.2. Plano de Ajustes do Banco do Brasil

Em relação ao saneamento das instituições financeiras públicas federais desde 
o lançamento do Plano Real, a equipe econômica optou pela reestruturação admi-
nistrativa de cada uma delas com medidas específicas. O Comitê de Coordenação 
Gerencial das Instituições Financeiras Públicas Federais (Comif), órgão subordinado 
ao Ministério da Fazenda, contando inclusive com a presença de representantes do 
Banco Central do Brasil, buscava coordenar a ação estratégica do conjunto dos bancos 
públicos federais.

Com esse objetivo, logo no dia 3 de abril de 1995, o Ministério da Fazenda emi-
tiu a nota técnica nº 20, redefinindo as funções dessas instituições financeiras e anun-
ciando os parâmetros de ajustamento de suas gestões. O diagnóstico oficial era que, 
embora elas atuassem como instrumentos de concessão de créditos, para execução de 
ordens emanadas do governo federal, sofriam “desvios de finalidades”, ou seja, reali-
zavam funções não estritamente relacionadas à intermediação financeira. Para tanto, 
ao longo do tempo, suas estruturas administrativas ficaram excessivamente pesadas, a 
rede de agências, excessiva, e elas competiam, prejudicialmente, entre si.



Banco do Brasi l  -  200 anos

122

Os três parâmetros básicos apresentados nessa NT-MF-20 para a “reorganização 
eficiente” do setor financeiro federal tentavam redirecionar essas instituições financei-
ras em termos de função, custos e resultados. Nas atividades comerciais, a referência 
para os indicadores de rentabilidade seria a mesma dos bancos privados, ou seja, a 
receita deveria cobrir, no mínimo, os custos mais a formação de reservas necessárias, 
sobrando ainda para o pagamento de dividendos ao controlador majoritário: o Tesouro 
Nacional. Nas atividades de fomento, o retorno financeiro deveria cobrir, no mínimo, 
os custos mais a formação da reserva necessária à manutenção da integridade patri-
monial e ao atendimento de contingências. Finalmente, nas atividades de prestação 
de serviços, elas deveriam garantir o ressarcimento de todos os custos efetivamente 
incorridos. Portanto, todas as atividades de natureza não-financeira, mas sim fiscal, 
doravante, deveriam ser ônus do Orçamento Geral da União.

Como era praxe na época, e possibilitava “troca de favores corporativos” entre 
colegas economistas, sugeria-se a contratação de “empresa de consultoria de qualifi-
cação indiscutível”.  A contratada avaliaria cada instituição financeira pública federal 
e encaminharia as soluções no seu processo de reestruturação. O acompanhamento da 
implementação dessas medidas seria feito no âmbito do próprio Comif.

Na verdade, a contratação de consultoria era realizada mais para ela sacramentar ou 
referendar, tecnicamente, decisões já preconcebidas. A reação crítica foi expressa através 
do  Dieese, segundo o qual, “a determinação governamental quanto ao ressarcimento 
dos créditos junto às instituições de governo revela que a decisão de efetuar ajuste nesses 
bancos é política mais do que apenas técnica, pois prescreve medidas saneadoras prede-
terminadas, antes de solucionar as causas do desajuste diagnosticado”77.

Ficou definida, através da NT-MF-20, a função de conglomerado financeiro 
com ênfase nas atividades comerciais para o Banco do Brasil. Para se alcançar isso, era 
apontada a necessidade de processo de reestruturação com a implantação de novo mo-
delo organizacional, voltado para segmentos de mercado e estruturado por “unidades 
estratégicas de negócios”, seguindo o caminho dos grandes bancos privados.

Quem já trabalhou em uma grande organização empresarial decerto conhece a 
“estratégia do organograma”. Com a principal finalidade de esconder a falta de ideias 
práticas sobre o que fazer, dirigentes costumam promover grande impacto na corpo-
ração funcional quando reorganizam as “caixinhas e linhas” de um organograma, in-
formando quem se reporta a quem. No caso do Banco do Brasil, no início de mandato 
presidencial, havia, de fato, um mimetismo do modelo de seus concorrentes privados.

Desde a emissão da NT-MF-20, várias de suas orientações foram colocadas em 
prática pelas novas administrações das instituições financeiras públicas federais. Ini-
cialmente, foi realizada a reformulação das estruturas administrativas e funcionais, in-
clusive alterando os Planos de Cargos e Salários (PCS) dessas instituições. Em todos os 
bancos federais, de maneira generalizada e expressando o “espírito da era neoliberal”, 
tentou-se a implementação de política que estancasse o crescimento da folha de paga-

77.  Cf. citação apud ARAÚJO, Elder Linton Alves de. Os bancos públicos frente ao processo de privatização e internaciona-
lização bancária no Brasil nos anos 90. Campinas, Dissertação de Mestrado IE-Unicamp, 2001. p. 40.
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mentos, inclusive controlando salários de base e diminuindo o número de empregados 
através de Programas de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PDV). Para alguns 
analistas, eram exigências das instituições financeiras multilaterais (FMI, WB, BID 
etc.) a abertura financeira e a privatização dos bancos públicos, se não da propriedade, 
como era o caso dos bancos estaduais, pelo menos da maneira de administrá-los.

No caso do Banco do Brasil, buscava-se atuar em duas frentes. Em uma delas, como 
qualquer banco privado. Outra, como prestador de serviços governamentais, quando pas-
sou a exigir remuneração compatível com os custos embutidos. Aparentemente, havia a 
disposição do governo federal de ultrapassar a era em que solicitava ao Banco prestar servi-
ços a preços não realistas ou com subsídios não explícitos e cobertos no orçamento.

“O BB veio fazendo seus ajustes ao Plano Real nos moldes de um banco privado. 
Isso, em parte, provocou certa descaracterização de sua atuação como banco públi-
co. Os prejuízos apresentados nos anos 90 e a necessidade de capitalização foram em 
grande parte devido ao reconhecimento de pendência do Tesouro Nacional, como a 
equalização de taxas de empréstimos rurais”78.

No Relatório Anual 1995, o primeiro assinado por “A Diretoria”, a alta adminis-
tração do Banco do Brasil se queixa da “política monetária restritiva, com o recrudes-
cimento da inadimplência e o descompasso entre ativos em dólar e passivos em real”. 
Justifica então que “esses fatores, aliados a reflexos da perda de receita de float, por 
conta da redução dos ganhos inflacionários, causaram forte impacto no desempenho 
financeiro do Banco e contribuíram para o resultado negativo de R$ 4,2 bilhões no 
exercício”. As despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa alcançaram 
R$ 3,8 bilhões e a apropriação da variação cambial negativa sobre investimentos no 
exterior chegou a R$ 1,3 bilhão.

Constatava também que, naquela data em que a mensagem da diretoria era di-
vulgada – início do ano de 1996 –, os resultados esperados do programa de justes, im-
plementado do início de sua gestão, ainda não tinham sido confirmados. O tom era de 
pessimismo, esperando inclusive para aquele ano corrente “dificuldades” para o BB, 
da mesma forma que para todo o sistema bancário.

Dada a força da marca BB, além da capilaridade de sua rede de dependências – 
4.657 pontos de atendimento em todo o país –, o Banco tinha alguns bons resultados 
para apresentar. Entre eles, a “busca por segurança” dos depositantes e investidores 
naquele ano de crise bancária, que levou ao aumento da participação no mercado em 
segmentos de produtos como depósitos à vista (de 21,7% para 24,3%), a prazo (de 
14,9% para 20,1%) e de poupança (de 17,6% para 19%). Consolidou a liderança na 
indústria de fundos de investimento (de 12,7% para 14,8% no market share) e nas opera-
ções de câmbio. Ocorreu a ascensão do cartão de crédito Ourocard ao primeiro lugar do 
ranking da bandeira Visa no país. Os resultados das subsidiárias passaram a representar 
instrumento fundamental de alavancagem de negócios e receitas. Houve a amplia-
ção das receitas provenientes de tarifas sobre serviços, que praticamente dobraram no 
exercício de 1995.  A Brasilprev, em poucos meses de atividade, conquistou o segundo 

78.  ARAÚJO; op.cit.; p. 44.
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lugar no mercado de planos de previdência privada do país. O Banco buscava, ainda, 
reforçar sua atuação em todos os segmentos de seguro.

O ativo total do Banco do Brasil atingiu, em 1995, R$ 80,1 bilhões, com decrésci-
mo real de 10,2%, já que registrou involução real de 12,3% nas operações de crédito em 
relação ao exercício anterior. O patrimônio líquido (R$ 3,5 bilhões), afetado pelo resul-
tado financeiro e pelo ajuste cambial negativo, apresentou diminuição real de 50,8%.

As operações de crédito rural caíram para 43,9% de sua carteira à época. O BB 
esperava superar as dificuldades do setor rural, decorrentes principalmente da redução 
de receitas pelo baixo preço dos produtos agrícolas, mediante a securitização das dívi-
das autorizadas pelo Congresso Nacional. Em compensação, no segmento de pequenas 
e médias empresas, o saldo das operações mais que dobrou no mesmo exercício. No 
mercado financeiro internacional, destacava sua participação, individual ou em parce-
ria com outros bancos, no lançamento de bônus do governo e de empresas nacionais, 
atuando como canal de novos ingressos de recursos no país.

O Banco do Brasil planejava investir em atualização tecnológica cerca de R$ 1,6 
bilhão até o final do ano 2000. A meta era se tornar mais competitivo e reduzir seus 
custos operacionais. Seria também a contrapartida da grande redução de seu quadro 
de pessoal. Ele contava, no final de 1994, com 119.380 funcionários – incluídos 5.895 
menores.  O Programa de Desligamento Voluntário resultou no afastamento de 13.388 
funcionários. Os dispêndios mensais com a folha de pagamento foram reduzidos em 
cerca de R$ 37,4 milhões, em agosto de 1995. Considerando o efeito do reajuste salarial 
da categoria, no mês seguinte, caso não ocorressem esses desligamentos, a redução des-
ses dispêndios representariam R$ 45,2 milhões mensais. Além desses, ocorreram, em 
1995, outros 11.323 desligamentos, passando o quadro de pessoal a contar com 94.669 
funcionários – incluídos 3.289 menores. Portanto, no primeiro ano do governo FHC, 
foram cortados 24.711 empregos no Banco do Brasil. Deixaram-no, naquele ano, 21% 
do total dos empregados no ano anterior.

Outro item importante, relacionado ao anterior, para a redução de despesas, foi a revi-
são da rede de dependências. No país, 108 agências tiveram suas atividades encerradas. No 
exterior, das 45 dependências até então existentes, restaram 37 unidades em 26 países.

A administração dos riscos – de mercado, liquidez, crédito, variação de taxa de 
juros, câmbio etc. – tornou-se cada vez mais fator-chave na atividade bancária. Frente 
ao elevado nível de inadimplência então observado, a classificação de risco foi revista 
e se tornou mais rígida no Banco. No que se refere ao risco de mercado, o controle das 
operações ativas e passivas passou a ser efetuado através da análise de descasamentos e 
sua exposição a flutuações de taxas, de câmbio e de preços de mercado, além de outras 
volatilidades. Quanto ao risco de crédito, passou a realizar análises periódicas da quali-
dade de portifólio, dos métodos de concessão e do modelo para definição do rating dos 
clientes. Os comitês responsáveis pelo gerenciamento de créditos passaram a dispor de 
instrumentos mais adequados para a tomada de decisões.

A campanha de recuperação de créditos teve resultados financeiros aquém do dese-
jado, embora apontasse “o efeito moralizador com as batalhas judiciais pelo recebimento 
de dívidas”. O maior feito, motivo para comemoração daquela diretoria, era ter inaugurado 
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“nova etapa no relacionamento entre o Tesouro e o Banco. Das antigas pendências, já 
foram reconhecidas dívidas no valor de mais de R$ 4,6 bilhões”. O Banco do Brasil era 
controlado pelo Tesouro Nacional, que detinha então 51% do seu capital votante.

Em março de 1996, em complemento ao plano de ajustes iniciado no ano anterior, 
foi aprovado plano de reestruturação do Banco. Esperava-se afastar a possibilidade de repe-
tição de problemas que originaram os resultados negativos nos semestres anteriores.

Entre as medidas anunciadas, destacava-se a recomposição da estrutura de capital. 
Pretendia-se fazer a readequação do patrimônio líquido à resolução Bacen nº 2.099/94, ou 
seja, ao Índice de Adequação do Capital ao Acordo da Basileia. Para tanto, seria realizada 
chamada de capital no valor de R$ 8 bilhões, mediante a emissão de ações no percentual 
de 58,9% da posição acionária existente, em 28 de março de 1996, com garantia do Te-
souro Nacional, para aquisição de eventuais sobras. Seria feita aquisição pela BB Investi-
mentos, junto ao Fundo Nacional de Desestatização e Fundo de Amortização da Dívida 
Pública, de ações de primeira linha de propriedade da União, até o valor correspondente 
a R$ 2,9 bilhões, a fim de minimizar efeitos sobre a dívida pública.

As outras medidas contemplavam a reformulação da gestão, a melhoria da es-
trutura de ativos, a revisão das práticas de crédito, a modernização tecnológica, a re-
estruturação administrativa e novas estratégias mercadológicas. Com a reformulação 
da gestão, o Conselho da Administração passaria a ter sete integrantes, sendo quatro 
representantes da União, dois dos acionistas privados, e um dos empregados que fos-
sem acionistas. O representante dos empregados era para ser indicado por clube de 
investimento – com participação mínima de 3% do capital social do Banco – formado 
por funcionários em atividade ou aposentados.

Em decorrência dessa capitalização, a base acionária do Banco do Brasil em 
31.12.96, ficou assim distribuída: 72,7% ações com o Tesouro Nacional, 5,5% com o 
BNDESpar, 14,8% com quatro grandes fundos de pensão, 1,0% com investidores es-
trangeiros e 6,0% com os demais (381.419) acionistas. O aumento do capital social e os 
lucros auferidos no segundo semestre daquele ano permitiram melhor adequação do 
seu patrimônio líquido aos parâmetros exigidos pelo Banco Central do Brasil relativos à 
regulamentação do Acordo de Basileia. O patrimônio líquido ajustado superou em 30% 
o valor exigido, permitindo margem de alavancagem adicional de R$ 16,1 bilhões.

O patrimônio líquido alcançou R$ 5,6 bilhões ao final de 1996. O ativo total 
do conglomerado atingiu R$ 82,6 bilhões, com expansão nominal de apenas 3,5% em 
relação a dezembro do ano anterior. As operações de crédito consolidadas tiveram in-
volução de R$ 6,6 bilhões, praticamente explicada pelo processo de securitização das 
dívidas da carteira rural, que envolveu R$ 6,1 bilhões.

Em continuidade ao ajuste iniciado em 1995 com o Programa de Desligamento 
Voluntário (PDV), aquela diretoria do Banco do Brasil, presidida pelo ex-técnico do 
Banco Central e do Ministério da Fazenda Paulo César Ferreira Ximenes, implemen-
tou o Plano de Adequação dos Quadros de Pessoal (PAQ), que foi criado para ter cunho 
permanente, com o objetivo de “incentivar transferências para praças de difícil provi-
mento e o desligamento voluntário e incentivado”.
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Em 1996, o Banco teve redução de 9.308 empregados e 7.033 estagiários. Essa 
redução do quadro permanente decorreu tanto do PAQ como de demissões a pedido 
e por iniciativa do Banco, aposentadorias e falecimentos. A empresa tinha alcançado,  
somados os 126 mil empregados e 25 mil estagiários, 151 mil funcionários, em dezem-
bro de 1993. Com a diretriz seguidora das ondas de enxugamento dos empregos (reen-
geneering, decruiting, downsizing etc.), propostas por gurus da administração e consultores 
socialmente irresponsáveis, três anos após, em dezembro de 1996, o número de funcio-
nários já tinha caído para 99 mil, sendo 85 mil empregados e 14 mil estagiários.

A mensagem da diretoria, no Relatório Anual 1996, exultava: “o ano de 1996 tam-
bém pode ser considerado um marco na história do Banco, com ajustes de dimensões 
comparáveis às que sucederam à reforma bancária de 1965 e à extinção da ‘conta de 
movimento’ em 1986. Passamos a dispor de empresa mais ágil, transparente e alinhada 
às práticas de mercado. A satisfação do cliente e do acionista é a nossa meta maior”.

Nenhuma palavra de solidariedade aos 41.000 empregados afastados depois de 
servir durante anos ao Banco do Brasil foi proferida. Indiferente a esse “drama social”, 
nada também foi dito sobre a “missão social” do Banco.

Respondendo às críticas dos que clamavam por atuação diferenciada para o Ban-
co do Brasil, com cunho social, disse o então presidente do Banco, Paulo Ximenes: – 
“A maior função social do Banco do Brasil é dar lucro”79. A ordem era, doravante, “sua 
postura empresarial bem como seus produtos e serviços” estarem “no mesmo nível dos 
concorrentes privados”.

Há outra versão desse episódio da história do Banco do Brasil.

4.3. Programa de Desligamento Voluntário

Para justificar a forma unilateral como conduziu o processo de mudanças, a alta 
administração usava o “argumento de autoridade” de que apenas seguia a lógica do 
modelo adotado para o país pelo governo eleito no ano anterior. Na verdade, as pa-
lavras-de-ordem “mudanças”, “reformas” e “modernização” eram bastante difundi-
das desde quando se iniciou o desmanche do Estado desenvolvimentista. O governo 
Collor apenas reforçou seu uso. Afirmava-se, no discurso neoliberal, que “era chegada 
a hora de jogar fora o entulho da era Vargas”. Nesse subentendia-se estar a “missão 
social” das instituições financeiras públicas federais.

Mensagem da alta administração do BB reconhecia que “desligar funcionários é 
algo que não faz parte da tradição do Banco e por isso pode causar perplexidade”. Mas in-
sistia em que “o Banco não tem como garantir empregos”. Deixava claro que aquilo que 
fazia parte da tradição não podia ser mais sustentado. Imaginava estar construindo uma 
nova empresa. Para isso, tinha o objetivo de “desconstrução das tradições”. Não se dese-
java mais os estreitos vínculos entre a empresa e o Estado que influíram, decisivamente, 
no estabelecimento dos comportamentos individuais e coletivos de seus empregados.

79.  Especial “Bancos”. Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro; vol. 49; nº 6, junho/1995.
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Ela definia o perfil dos funcionários desejados. Seriam aqueles que se adequassem, 
em número e comportamento, à nova arquitetura organizacional, ao reforço da política 
centrada em resultados, com foco no cliente e voltada para a competição no mercado.

“Dadas as características específicas dessa empresa, sua representatividade den-
tro do próprio aparelho do Estado, especialmente nas regiões mais carentes, e sua ca-
pacidade de expressar os princípios e ideais que conformaram a ideia de nação – em 
acordo com aquele projeto clássico de modernidade –, afirmar uma postura de mercado 
e priorizar o lucro sobre o social expressavam, simbolicamente, a desconstrução do pró-
prio projeto de nação que marcara as décadas anteriores”80.

A linha de argumentação desenvolvida pela autora citada sugere que o recurso 
à equação “crise mais ruptura drástica resulta em algo novo que leva à modernidade” 
pode gerar processos de mudança marcados por restrição dos espaços de diálogos e ne-
gociação. Em contrapartida, pode gerar também restrição dos espaços de articulação e 
reação daqueles colocados em posição estruturalmente inferior no campo de conflito.

“Observando-se os acontecimentos em torno do programa de ajuste, vê-se que 
o Banco do Brasil negociou com todas as categorias colocadas em posições privilegia-
das no campo do conflito, à exceção dos seus funcionários. Negociou com os grandes 
grupos econômicos e com os maiores devedores da empresa, com os agricultores e 
usineiros, também com a classe política quando do anúncio do fechamento das agên-
cias. Apenas aos funcionários as medidas foram impostas sem espaços para negociação, 
valendo-se ainda a empresa de ameaças e outras medidas coercitivas”81.

Diferentemente da visão que apresenta apenas a economicidade do PDV, como 
se tivesse apenas o propósito de redução de custos salariais,  visão antropológica da 
questão revela que “o PDV visava, em especial, provocar mudanças de ordem cultural 
na empresa”. Havia forte ênfase na questão da mudança de valores e da adoção de  
nova postura nas relações entre a empresa e funcionários. A importância da mudança 
cultural no Banco era apontada pelo próprio diretor de Recursos Humanos como, pos-
sivelmente, mais significativa do que a redução de custos provocada pelo PDV. Ele 
se manifestou, publicamente, afirmando: “Quebramos o paradigma da estabilidade. A 
cultura sempre foi entrar no Banco e casar com ele”82.

Ao considerar o PDV como um marco, por mexer na raiz de um dos mais antigos 
valores nacionais – a estabilidade do emprego no Banco do Brasil –, o diretor de RH 
indicava que a mudança pretendida era mais ampla. Não se restringia a provocar uma 
mudança cultural no âmbito da empresa, mas tinha também o objetivo de atingir o 
conjunto da sociedade brasileira. Era questão de criar imagem pública de “modernida-
de” para a nova direção do Banco, porque estaria disposta a enfrentar tudo (e todos), 
visando à ruptura com o “passado varguista”. No seu entendimento, apresentaria assim 
serviço a quem a nomeara.

80.  RODRIGUES, Lea Carvalho. Metáforas do Brasil: demissões voluntárias, crise e rupturas do Banco do Brasil. SP, An-
nablume/FAPESP, 2004. p. 79.

81.  RODRIGUES; op. cit.; p. 79.

82.  Veja, 16/10/96.
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Há uma sugestão de “proximidade entre a forma como a alta administração do Ban-
co do Brasil procedeu para promover as mudanças na empresa, sobretudo nas relações 
de trabalho, e a forma como os governos brasileiros vinham atuando para resolver a crise 
econômica do país, desde o Plano Cruzado”83. Refere-se ao caráter messiânico dos planos 
de estabilização. Os membros da equipe econômica estavam sempre prontos a apresentar 
plano econômico para “salvar a pátria” de suas crises recorrentes. Pretensamente, ainda 
redimiriam a maioria da população da pobreza, aplacando a “má consciência”.

A defesa do “livre mercado” ou do “fim da reserva de mercado”, a quebra da 
estabilidade no emprego, o ataque às empresas estatais e a “caça aos marajás” (deno-
minação pejorativa para funcionários supostamente privilegiados) eram apresentados 
como ícones de “cruzada modernizante” na década de 1990. Desde a posse do governo 
FHC, em 1995, as reformas institucionais propostas pautavam-se na mesma ideia de 
modernização pela superação do passado e pelo enfrentamento das forças sociais “que 
defendiam seus privilégios”.

A conclusão da análise política é que, “do ponto de vista do aparato conceitual 
que norteou a formulação e implementação do Programa de Ajustes no Banco do Bra-
sil, pode-se constatar, ainda, a coerência das ideias e noções desenvolvidas, bem como 
a forma de sua realização, com aquelas que se apresentavam como parte do ideário e 
das ações do governo, naquele momento”84. A história do Banco do Brasil continuava, 
coerentemente, articulada à história do Brasil.

Quando foi empossada a nova diretoria do Banco, a redução da folha de paga-
mento foi logo privilegiada como forma de reduzir custos. O argumento dos ameaçados 
pelo desemprego era o de que, se ela tivesse a vontade e a força política para, de fato, 
executar a cobrança das dívidas do Tesouro Nacional, os resultados negativos seriam 
cobertos e não poderiam ser apresentados como motivos para as demissões. A inadim-
plência do Tesouro Nacional era estimada em cerca de R$ 7 bilhões pelas entidades 
representativas dos funcionários. A administração do Banco apresentava ao Tesouro 
uma conta de R$ 3,75 bilhões, dos quais ele reconhecia apenas R$ 2,2 bilhões85.

Mas não houve nenhuma abertura de espaço para discussão sobre alternativas 
possíveis ao PDV. Se o processo de debate fosse aberto ao público, o diagnóstico teria 
de ser aprofundado e a terapia não seria restrita ao corte de folha de pagamentos. Ha-
veria de se enfrentar o conflito de interesses, inclusive com a “bancada ruralista” no 
Congresso, em torno da atuação do Banco. No limite, tangenciaria o ponto nevrálgico: a 
colocação no orçamento geral da União, de maneira transparente e pública, da dotação 
máxima (e discriminada) para o crédito subsidiado. O Legislativo estabeleceria esse 
grau de prioridade setorial a cada ano, a partir de proposta do Executivo. Essa regra 
colocaria no fórum adequado de decisão e barganha política o atendimento dos diver-
sos interesses conflitantes. Retiraria da esfera do Banco o arbítrio e/ou o casualismo, 
inclusive solucionando de vez a questão do “perdão das dívidas”. De maneira velada 

83.  RODRIGUES; op. cit.; p. 91.

84.  RODRIGUES; op. cit.; p. 93.

85.  Folha de São Paulo, 08/06/95.
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e recorrente, era imputado à contabilidade bancária o ônus de decisões exógenas de 
natureza fiscal.

O caminho politicamente mais fácil foi o escolhido. Tratou-se de ampliar os núme-
ros negativos do Banco do Brasil pela contabilização antecipada como prejuízo de dívidas 
ainda a receber. Anunciar que “o Banco estava à beira da falência” justificava as medidas 
saneadoras a serem adotadas, facilitando a aceitação da inevitabilidade das demissões.

Os dirigentes não se sensibilizaram com o drama social. O movimento de ex-
pansão do quadro de funcionários do Banco do Brasil se iniciou na década de 1970, 
justamente quando o ingresso nos cursos universitários representava meio de mobili-
dade social ascendente. Para a grande maioria dos funcionários, o ingresso na carreira 
via concurso público, logo após a conclusão dos estudos de segundo grau, significava 
oportunidade de ascensão social.

“Ao disponibilizar o acesso a uma carreira prestigiada e bem remunerada por 
meio de concursos públicos nacionais e com exigência de escolarização média, o Ban-
co do Brasil era oportunidade rara de ascensão social para os provenientes de estratos 
sociais mais baixos. (...) Foram exatamente os funcionários de origem socioeconômi-
ca mais humilde os que sofreram mais duramente as consequências do processo de 
mudanças. Os familiares  desses funcionários de origem mais humilde, em sua maio-
ria, tinham com eles uma relação de dependência, e por isso mesmo, poucos tiveram 
chances de construir um patrimônio sólido durante a trajetória na empresa, que lhes 
permitisse enfrentar com mais tranquilidade a nova situação”86.

Havia outro aspecto que levava à dedicação irrestrita do funcionário à empresa. 
Após o ano de 1969, com a permissão de ingresso de mulheres no Banco, viriam se 
suceder muitos casamentos entre os próprios colegas. O local de trabalho passou a ser 
a extensão familiar. A quebra dessa relação de fidelidade (corporativa), baseada na re-
ciprocidade, foi traumática para muitas famílias.

Além disso, os funcionários que foram designados a transitar por diversas agências 
do Banco em vários lugares do país, se depararam com o sentimento de ingratidão. No 
passado, devido a essas mudanças, não puderam dar continuidade a seus estudos. Na-
quele momento, foram classificados como inadequados ao perfil profissional então dese-
jado. Fora da empresa, teriam menos chance de se recolocarem profissionalmente.

Outro trauma foi a própria perda de status social. Era lugar comum dizer que, 
em  pequena cidade do interior, as pessoas socialmente mais importantes eram o 
prefeito, o padre, o delegado e o gerente do Banco do Brasil. Quando foram fechadas 
agências de pequenas localidades, muitos gerentes perderam esse status e ganharam 
um sofrimento moral.

A anomia, em sociologia, é o estado da sociedade em que desaparecem os pa-
drões normativos de conduta e de crença. Então, o indivíduo, em conflito íntimo, en-
contra dificuldade para conformar-se às contraditórias exigências das normas sociais. 
Na psicologia social, anomia é a desorganização pessoal que resulta em individualidade 

86.  RODRIGUES; op. cit.; p. 147-148.
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desorientada, desvinculada do padrão do grupo social. Para muitos indivíduos, a morte 
social representa a superação do medo da morte. Houve, na época do Programa de 
Desligamento Voluntário, série de suicídios entre os funcionários87. In memoriam, de-
vem ser registradas essas perdas na história do Banco do Brasil.

4.4. Capitalização pelo controlador

Dentro do plano de estabilização da economia brasileira, o governo federal re-
solveu implementar ajuste das finanças públicas depois de 1995. Em processo que 
ficou conhecido como “a retirada dos esqueletos do armário”, buscou consolidar suas 
dívidas, explicitando e regularizando alguns passivos pendentes do Tesouro Nacional 
com órgãos da administração indireta, entre os quais o Banco do Brasil.

“Embora muitos procedimentos não tivessem sido regularizados ou nem sequer 
registrados, o BB acumulou ao longo dos anos um ‘crédito’ oculto e volumoso, devido 
ao papel de financiador informal do Tesouro. O Banco pleiteou ao Tesouro Nacional o 
ressarcimento de R$ 5,2 bilhões, obtendo o reconhecimento inicial de R$ 2,3 bilhões e 
algumas ampliações subsequentes”88.

Os valores reconhecidos não corresponderam a cálculo financeiro rigoroso, pois 
o acerto não se baseou no custo de oportunidade dessas posições. Mas ele revela o 
caráter da relação financeira entre o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional  nos anos 
anteriores.

“Um primeiro grupo de passivo compõe-se de comissões realizadas pelo Banco 
como agente financeiro do Tesouro. Outra parcela refere-se a empréstimos simplesmen-
te não retornados, concedidos a órgãos federais e autarquias ou sob garantia do Tesouro, 
nos quais o BB agiu sob orientação governamental, sendo os mais volumosos os con-
cedidos a estaleiros privados, com garantia da Superintendência Nacional de Marinha 
Mercante (Sunamam). Algumas pendências dizem respeito a equalizações de taxas de 
juros ou adicional sobre a remuneração de empréstimos a taxas favorecidas, incluindo-se 
programas de irrigação, créditos referentes às safras de 1991 e 1992 e, na mesma data, a 
construção da Linha Vermelha, no Rio de Janeiro. Inclui-se ainda a cobertura de fianças 
e avais de empréstimos no exterior, bem como o ressarcimento de serviços executados 
pela  Cacex antes e depois da transferência de suas funções para a administração direta. 
Resta mencionar operações especiais, como a sustentação do preço internacional do café 
em fins dos anos 70, sem receber o produto nem ressarcimentos”89.

O carregamento de carteira de ativos “podres”, originados de operações mal-
sucedidas durante longo prazo, representava para o BB custo de oportunidade extra-
ordinário, ou seja, poderia ter usado os recursos captados no mercado para fins mais 
lucrativos, sob o ponto de vista empresarial. Mas o Banco estava executando ordens 

87.  RODRIGUES; op. cit.; p. 126.

88.  VIDOTTO, Carlos Augusto. O sistema financeiro brasileiro nos anos 90: um balanço das mudanças estruturais. Campi-
nas, Tese de Doutoramento pelo IE-UNICAMP, 2002. p. 270.

89.  VIDOTTO; op. cit.; p. 270.
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governamentais, ao dar cobertura financeira à expansão comercial brasileira e à diplo-
macia terceiro-mundista. Exemplos disso eram as conhecidas “polonetas”, a cobertura 
de atividades da construtora Mendes Júnior no Oriente Médio e os defaults de países 
americanos e africanos, entre outros.

A nova postura da diretoria que tomou posse no início de 1995, ao negar-se a 
reciclar os débitos como se fazia antes, foi decisiva para o balanço do primeiro semestre 
daquele ano já registrar prejuízo de R$ 2,4 bilhões. Foi resultante, principalmente, das 
provisões para devedores duvidosos, devido à inadimplência. Esta, na verdade, atingiu 
níveis mais elevados do que seria de se esperar apenas por causa da conjuntura adversa 
do setor rural. Isso aconteceu em função do que foi chamado, no Banco, de “mudança 
do paradigma de negociação”.

Quando a bancada ruralista no Congresso Nacional rejeitou o veto presidencial 
à eliminação do uso da Taxa Referencial (TR) como indexador dos contratos vencidos 
ou a vencer, a diretoria do BB passou, imediatamente, a cortar créditos e a exigir crité-
rios mais rígidos e indiferenciados nas negociações. No primeiro semestre de 1995, o 
próprio diretor financeiro do Banco reconheceu, em palestra na Abamec-SP (23.08.95), 
que “apertamos muito o critério: o cliente percebeu a mudança no paradigma de nego-
ciação, assustou-se e não pagou”. A tentativa de concluir o ajuste contábil, financeiro 
e patrimonial, e alcançar a “verdade contábil” via tratamento de choque, acabou por 
elevar ainda mais a inadimplência.

Com o fracasso do propósito de retirar do BB o papel de “reciclador das dívidas 
dos setores fragilizados”, restou à diretoria tentar repassar o ônus ao controlador, isto é, 
ao Tesouro Nacional. Para tanto, conseguia obter o apoio da bancada ruralista. Os pro-
dutores rurais acabaram por conquistar satisfatório refinanciamento de suas dívidas e o 
ônus foi assumido, em última análise, pelos contribuintes via Tesouro. Foi mais uma 
“socialização das perdas”, devido à necessidade de proteção de um setor prioritário, 
tanto produtor de alimentos quanto exportador de commodities.

Naquela nova gestão foram tomadas as decisões resultantes nos prejuízos de 
1995 e primeiro semestre de 1996, que deram ao ajuste de contas sua dimensão final, e 
não propriamente os passivos do Tesouro Nacional, acumulados anteriormente.

“O conjunto de serviços e operações que o BB executou por conta do governo, 
e que até então não haviam sido ressarcidos, na verdade, contribuíram positivamente, 
quando de seu reconhecimento, em 1995, para o resultado do Banco. Como foram ge-
rados antes dessa data, prejudicaram de fato as administrações anteriores, mas naquele 
ano permitiram à gestão Ximenes expressiva apropriação de receitas. Além disso, teria 
sido possível à empresa, administrando sua relação com a clientela e definindo seu 
enfoque contábil, alcançar resultados menos negativos que os apresentados e diminuir 
os impactos fiscais associados à sua cobertura”90.

Devido à intransigência nas negociações, a inadimplência acabou se alastrando 
também entre os pequenos devedores. Tornou-se fenômeno de maior âmbito social, o 
que permitiu aos grandes devedores – com maior representação no Congresso Nacio-

90.  VIDOTTO; op. cit.; p. 295.
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nal – aumentar seu poder de barganha política. Na época, estavam em jogo os apoios às 
reformas constitucionais propostas pelo governo federal.

Depois de ter considerado desnecessária a proposta inicial de capitalização, re-
alizada pelo Tesouro Nacional, em 1995, a diretoria do BB rendeu-se às novas cir-
cunstâncias. Resolveu implementar a “verdade contábil” bruscamente, considerando 
logo a perda com os credores inadimplentes e optando por romper com o gradualismo 
semestral no lançamento do efeito restante da valorização cambial de 1994. Registrou, 
assim, no primeiro semestre de 1996, o prejuízo inédito de R$ 7,5 bilhões.

“Como consequência do fracasso da estratégia gradualista e sua subsequente 
reorientação, o tamanho da capitalização necessária para o reequilíbrio patrimonial do 
Banco e o respectivo custo fiscal do processo foram ampliados. Diante disso, merece 
ser apontada a hipótese de que a causalidade prejuízo-capitalização não tenha sido 
exclusivamente unidirecional. A própria disposição do Tesouro para ‘cobrir o rombo’, 
isto é, proceder ao saneamento patrimonial da instituição com recursos orçamentários, 
teria viabilizado a maximização dos prejuízos”91.

A vantagem de aproveitar a anunciada disposição do controlador majoritário em “ti-
rar mais um esqueleto do armário” era a possibilidade de reversão das provisões para deve-
dores duvidosos. Isso por si só já garantiria resultados positivos nos exercícios seguintes.

O insucesso anterior na implantação da nova política de crédito levou também à 
desistência da diretoria do Banco em privatizar ativos, seja levando a leilão público com 
deságios os créditos (em espécie de securitização), seja vendendo participações acioná-
rias em empresas subsidiárias. Implementou apenas a estratégia de gestão baseada em 
segmentação administrativa e/ou operacional do Banco em unidades estratégicas de ne-
gócio e unidades de função, que deveriam adotar perspectiva inteiramente comercial em 
suas decisões relativamente autônomas, buscando cada qual tornar-se mais rentável.

“Consumado o prejuízo, a medida fundamental de recuperação do Banco foi sua 
recapitalização via emissão de novas ações no montante de R$ 8 bilhões. O programa 
previa que R$ 1,2 bilhão em ações seria subscrito por investidores privados, o que não 
ocorreu. Quando o  ministro da Fazenda anunciou que o Tesouro concorreria com um 
aporte entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões, o prejuízo total de 1995 ainda não havia sido 
divulgado. Pouco depois, ao antecipar que o prejuízo do primeiro semestre de 1996 
iria consumir quase três quartos dos valores envolvidos na capitalização, o presidente 
do BB soterrou qualquer possibilidade de participação privada no processo. Restou 
ao próprio Tesouro Nacional destinar R$ 6,4 bilhões à capitalização do BB – sendo a 
maior parcela em títulos e o restante em ações de estatais, obtendo em contrapartida 
ações do BB –, enquanto a  Previ [fundo de pensão dos empregados patrocinado pelo 
BB] entrou com pouco mais de R$ 1 bilhão e o BNDESpar [subsidiária do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social] com meio bilhão [de reais]”92.

A apontada inconsistência temporal entre as operações ativas sob determinação 
de políticas públicas e as operações passivas sob as condições de mercado levou à fragi-

91.  VIDOTTO; op. cit.; p. 296.

92.  VIDOTTO; op. cit.; p. 298.
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lidade financeira da “estratégia empresarial” para uma empresa pública. Os rendimen-
tos esperados não se confirmavam para cobrir, de maneira suficientemente lucrativa, os 
serviços de seus compromissos com investidores. Os maus resultados afastaram even-
tual interesse privado na aquisição de parte desse todo.

“Nessa perspectiva, a capitalização de R$ 8 bilhões do Banco do Brasil em 1996 
adquire sentido mais preciso. Ela constituiu o ápice de sucessivos movimentos que 
acompanharam o fim dos créditos largamente subsidiados à agricultura, após a extinção 
da conta-movimento em 1986, período em que a proteção creditícia do Estado à agri-
cultura não desapareceu, mas ficou camuflada na crescente deterioração das contas do 
BB. Enfrentada a crise com a reestruturação patrimonial da estatal financeira, é como 
se a capitalização viesse a posteriori preencher a função da conta-movimento. Com a 
diferença de que, embora a natureza fiscal de tais recursos esteja mais bem explicitada, 
a definição das condições financeiras e dos montantes envolvidos permaneceu sujeita 
a processos incertos e precários”93.

4.5. Gestão de risco e provisões para perdas

Depois do saneamento do Banco, com a realização de chamada de capital no va-
lor de R$ 8 bilhões, o lucro de R$ 255 milhões no segundo semestre se contrapôs, em 
parte, ao prejuízo de R$ 7,8 bilhões, contabilizados no primeiro semestre de 1996. No 
ano seguinte, apurou-se lucro de R$ 574 milhões; e fechou-se o último ano da gestão 
Ximenes com lucro de R$ 870 milhões. A “verdade contábil” tinha revelado, em seu 
primeiro ano, prejuízo de R$ 4,2 bilhões.

A partir de então, as mensagens da diretoria nos relatórios anuais passaram a en-
fatizar mais as melhorias administrativas do que os resultados de políticas públicas. A 
gestão de risco, em contexto de crises internacionais e com passado recente de grande 
inadimplência, ganhou maior destaque. Naquela conjuntura, segurança era mais im-
portante do que rentabilidade na escolha da estrutura de ativos compatível com a com-
posição passiva captada no mercado. Em vez de buscar desenfreadamente a “maximi-
zação dos ganhos” tornou-se mais prudente alcançar a “minimização das perdas”. O 
controlador majoritário (o Tesouro Nacional com 72,7% da base acionária) estava mais 
preocupado em evitar novas capitalizações do que em receber maiores dividendos. O 
Banco do Brasil tinha reduzido seu capital social, em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 23/04/1997, de R$ 16,3 bilhões para R$ 5,6 bilhões, para compatibilizá-lo 
com o nível do patrimônio líquido depois dos megaprejuízos.

A proposta-padrão de distribuição do lucro líquido, apresentada já no exercício 
de 1997, previa destinação aos acionistas, a título de dividendos, de 30% do lucro líqui-
do ajustado pela reserva legal. Conforme alteração estatutária, as ações preferenciais 
passariam a ter direito a dividendos de, no mínimo, 10% superiores aos atribuídos às 
ações ordinárias. Do lucro do exercício, 5% seriam destinados para reserva legal e 3,% 

93.  VIDOTTO; op. cit.; p. 300.
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para reservas estatutárias. O saldo restante constituiria as reservas para expansão, a fim 
de atender à política de modernização tecnológica e de investimentos da empresa. Vi-
sava também manter níveis adequados de patrimônio líquido aos parâmetros mínimos 
exigidos pelo Acordo de Basileia. Esse índice atingiu 11,1%, em 31/12/1998.

O resultado alcançado no exercício de 1998, rentabilidade de 13,1% sobre o 
patrimônio líquido, aparentemente sinalizava que os indicadores tendiam a crescer, 
aproximando-se dos níveis de mercado, na medida em que, no ano anterior, a rentabi-
lidade patrimonial tinha sido de 9,6%. Para aquela diretoria, esses índices assinalavam 
o acerto das estratégias adotadas por ela. 

No entanto, o lucro de R$ 843 milhões apurado no exercício seguinte foi infe-
rior em 3,1% ao resultado do exercício anterior. A rentabilidade patrimonial caiu para 
11,6%. Os ativos totalizaram R$ 126,5 bilhões, representando decréscimo de 2,4% em 
relação a 1998. Os ganhos cambiais sobre investimentos no exterior foram determinan-
tes para a formação do resultado, assim como a alta dos principais índices de preços e da 
taxa de juros. Mas a preocupação em reforçar as provisões para créditos de liquidação 
duvidosa e a atualização do passivo previdenciário indexado pelo IGP-DI, bem como 
a apreciação da moeda nacional no final de 1999, depois de grande depreciação desde 
janeiro, não permitiram que a expansão das receitas se refletisse de forma mais inten-
sa no lucro líquido. Prejudicou inclusive seu crescimento, se comparado ao exercício 
anterior. A constituição de provisão para perdas eventuais deixaria de ser eventual e 
passaria a ser, praticamente, contínua.

A crise internacional iniciada na Ásia em outubro de 1997 pode ser considerada 
o principal motivo para a instabilidade econômica que persistiu durante todo o ano de 
1998. No Brasil, os reflexos foram sentidos não só na diminuição da entrada de capitais 
externos, mas também na fuga de capital. De junho a outubro de 1998, o país viu suas 
reservas internacionais caírem cerca de US$ 30 bilhões. A primeira reação da autoridade 
monetária foi a elevação da taxa de juros ao patamar que chegou a 41,6% ao ano.

Finalmente, depois de garantida a reeleição do presidente da República, ainda sob 
pressão da perda de reservas internacionais, mudou-se o comando do Banco Central do 
Brasil e foi abandonada a “política de bandas cambiais”, vigente desde 1995. O regime 
adotado a partir de então foi o de livre flutuação, passando a autoridade monetária a intervir 
no mercado somente para evitar movimentos bruscos de oscilação da taxa de câmbio.

Naquele cenário adverso, sob a instabilidade e a imprevisibilidade da movimen-
tação dos capitais em economia globalizada, com grande abertura financeira, o Banco 
poderia constituir  barreira ou  brecha para a propagação interna das crises, caso estives-
se mal-estruturado. Em função dessa possibilidade, justificou-se a ênfase em créditos 
saneados, indicadores de solidez e capacidade para enfrentar o acirramento da concor-
rência em ambiente de globalização, entrada de bancos estrangeiros, privatização dos 
estaduais e concentração do mercado pelos maiores bancos nacionais privados.

Considerando esses aspectos, o BB reconstruiu seus parâmetros de qualidade do cré-
dito, diversificou a oferta de produtos e serviços, racionalizou custos e investiu intensamen-
te em tecnologia. Além disso, manteve o traço peculiar dos 190 anos completados então, 
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desde a fundação do primeiro Banco do Brasil: a atuação como principal agente financeiro 
da União, mantendo, inclusive, posição coadjuvante na regulação dos mercados.

Outras realizações marcaram também o exercício em que o Banco do Brasil com-
pletou 190 anos: a redução das despesas de pessoal, o incremento das receitas oriundas 
de prestação de serviços, o novo modelo de gestão de crédito e a adoção de mecanis-
mos inovadores na recuperação de créditos.

O primeiro passo na reformulação da gestão dos riscos tinha sido dado quando 
desvinculou totalmente as funções de análise e estabelecimento de limites de crédito 
(risco) das funções operacionais (negócios), com a criação da Central de Análise de 
Crédito, em 1996, localizada em São Paulo. Ela permitiria melhor seletividade no de-
ferimento das operações, minimizando os riscos do processo.

Desenvolveu também o modelo de credit scoring, que avalia risco de pessoa física 
e define limite de crédito por produto. O modelo passou a ser utilizado pelas agências, 
servindo como mecanismo fundamental na concessão de limites de cheque especial, 
cartão de crédito e Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

O Banco do Brasil foi o primeiro banco brasileiro a ganhar o certificado ISO9002 
em análise de crédito, em novembro de 1997. Com a metodologia adotada na análi-
se do crédito, o BB voltou a ser referência para o mercado. Ele deu continuidade ao 
modelo de gestão de risco de mercado, iniciado em 1996. O projeto iniciou-se sendo 
instalado na BB DTVM, na gerência de Operações Financeiras, e no Brazilian Ameri-
can Merchant Bank (Bamb). As demais carteiras foram incorporadas paulatinamente. A 
implantação de tesouraria moderna para administrar os recursos próprios e de terceiros, 
de maneira segregada, era diretamente vinculada a modelo eficaz de gestão de riscos. 
O Banco recebeu o rating nacional máximo da Atlantic Rating (AAA), classificado como 
instituição da melhor qualidade.

O BB desenvolveu metodologia e iniciou a criação de sistema corporativo para 
a precificação do risco de crédito. O objetivo era melhorar a formação de taxas de em-
préstimos, ofertando aos clientes taxas diferenciadas.

Em 1999, implementou ajustes organizacionais em sua estrutura para adequar-
se às disposições da Resolução CMN 2.554 referente a sistema de controles internos. 
Nesse sentido, criou a Diretoria de Controle, que coordenaria as unidades de função 
Contadoria, Controladoria e Controles Internos, com o objetivo de concentrar os me-
canismos de controles da empresa.

Compliance passaria a ser a palavra-chave nos bancos up to date... Em língua pátria, 
conformidade jurídica tornou-se a palavra de ordem. Com o objetivo de garantir que os 
negócios bancários fossem conduzidos de acordo com todas as leis e os regulamentos 
aplicáveis, com as exigências da supervisão bancária e com as políticas e procedimentos 
internos, a Unidade de Controles Internos responderia pela qualidade, confiabilidade 
e integridade dos controles operacionais. 

No início do ano 2000, o Banco centralizou os modelos e metodologias de apu-
ração, mensuração e alocação de ativos financeiros, bem como a gestão de ativos e 
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passivos na Unidade de Gestão de Risco. O objetivo da nova unidade era orientar a  
diretoria na tomada de decisão, apresentando a relação risco/retorno mais adequada.

O Banco já utilizava modelos avançados para análise de risco e estabelecimento 
de scoring (classificação) de clientes. Em 1999, porém, publicou edital de concorrência 
para a contratação de consultoria especializada para o aperfeiçoamento desses modelos 
e para o desenvolvimento de modelo de gestão de risco da carteira de crédito. O novo 
modelo facilitaria a adequação do Banco à Resolução CMN 2.682, ao permitir a gestão 
do aprovisionamento para créditos de liquidação duvidosa, a definição da perda máxi-
ma do Banco e a exposição do capital ao risco.

Também nesse ano, o BB consolidou o escopo de atuação dos gerentes de  controle, 
funcionários vinculados funcional e administrativamente à Unidade de Controles Internos. 
Eles seriam os responsáveis, entre outras coisas, pelo controle do risco operacional na rede 
de agências, com foco no crédito, contabilidade e prevenção à lavagem de dinheiro.

No decorrer desse mesmo ano, definiu-se o processo de gestão de riscos em todos 
os fundos administrados pela BB DTVM, além de implementar limites de risco de mer-
cado na área de tesouraria do banco comercial. Esse trabalho visou limitar a exposição dos 
investimentos aos riscos financeiros e proporcionar maior segurança ao investidor. 

Para mensurar os diversos tipos de risco, o BB utilizou um dos mais avançados 
softwares existentes no mercado mundial. Equipe especializada desenvolvia análises 
de volatilidade, cálculo de VAR (Value at Risk) e simulações de estresse em diferentes 
cenários, avaliando o impacto dos diversos fatores de risco de mercado que pudessem 
afetar o valor dos negócios do Banco.

O Banco do Brasil iniciou, em 1998, o processo de terceirização de cobrança 
administrativa (extrajudicial) de dívidas até R$ 50 mil a toda a rede de agências. Essa 
terceirização possibilitou a regularização de 79.455 operações. Além dessas dívidas re-
gularizadas, estavam em poder das empresas cobradoras cerca de 570 mil operações, no 
valor total de R$ 1,5 bilhão.

O Banco implantou, em julho de 1998, sistema automático de cobrança de dívi-
das em atraso para clientes pessoa física, que resultou no decréscimo dessas dívidas. As 
operações não – contempladas pelo processo de securitização de dívidas rurais foram 
objeto do Programa Especial de Saneamento de Ativos (Pesa). Nesse programa, o mu-
tuário adquiria Certificados do Tesouro Nacional e os oferecia ao Banco em garantia do 
pagamento do principal da dívida. Outra medida inovadora foi a realização de leilões 
de crédito. O mecanismo permitiu que dívidas levadas a pregão pudessem ser arre-
matadas por pessoas físicas ou jurídicas, que passaram a ter os mesmos direitos sobre 
créditos e garantias até então em poder do Banco.

Foram criadas a Companhia de Seguros Aliança do Brasil e a Brasilveículos Com-
panhia de Seguros. O BB se consolidou assim como o grupo bancário que mais crescia 
na área de seguridade. Aquela nova fronteira de negócios estava passando por processo 
de acirramento da competição, devido à criação de produtos inéditos destinados às 
diversas camadas sociais e segmentos empresariais.



Banco do Brasi l  -  200 anos

137

O percurso ascendente do Sistema Brasilseguridade, que tinha alcançado os pri-
meiros postos do ranking nacional de seguros e previdência, foi resultado das alianças 
estratégicas que o Banco do Brasil firmou com empresas privadas para ingressar em 
novos nichos mercadológicos. No exercício de 1998, o Sistema Brasilseguridade, cuja 
participação do Banco no capital social era de 63,7%, passou do 14º para o 6º lugar no 
mercado de seguros, manteve a 1ª colocação no mercado de capitalização e a 3ª coloca-
ção no mercado de previdência.

O Banco do Brasil implementou programa de investimentos de R$ 1,7 bilhão em 
tecnologia até o ano 2000, sendo que, em 1996, foram despendidos R$ 196 milhões, 
finalizou 1997 com investimentos da ordem de R$ 262 mil, e, em 1998, investiu R$ 
798 milhões na área de tecnologia, automação bancária e instalações físicas. Nesse ano, 
inaugurou seu Complexo Central de Tecnologia, um dos mais modernos e equipados 
do mundo. Ele armazenaria toda a base de dados da empresa com total segurança. O 
Complexo tinha capacidade para substituir qualquer um dos três  centros de  proces-
samento de  dados, localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília, em caso 
de contingência.

Com esses investimentos, a empresa concluiu a integração de 100% de suas 
agências ao sistema on-line, em 1997. A rede de comunicação de dados do Banco, com-
posta de 8.225 linhas em 1998, tornava-o o maior usuário de circuitos de dados da 
América Latina. Os terminais de autoatendimento evoluíram de 2.571, em 1995, para 
12.456, em 1998.

Nesse último ano, o Banco do Brasil era o único banco em 812 municípios. Em 
todo o país, estava presente em 2.112 cidades, com o total de 5.492 pontos de atendi-
mento, dos quais 2.819 eram agências on-line – a maior rede de distribuição entre todos 
os bancos no país. O Projeto de Reforma Visual do Banco, voltado para padronizar o 
ambiente de agências e postos, atingiu, naquele ano, 2.456 dependências entre agên-
cias e postos de atendimento, em todo território nacional.

O início da gestão Ximenes encontrou mais de 119 mil empregados e quase 24 
mil estagiários. No final do seu mandato, eram apenas pouco mais do que 72 mil fun-
cionários e menos do que 11 mil estagiários. As despesas de pessoal, relativamente ao 
total de das despesas administrativas foram apresentando declínio, atingindo 69,3%, 
em 1998, contra 84,6%, no final de 1994. 

O BB instituiu novo sistema de retribuição para seus funcionários. O objetivo 
era tornar a empresa cada vez mais competitiva. Com o novo Plano de Cargos e Salá-
rios (PCS), definiu tabela de salários baseada na prática de mercado e acabou com o 
crescimento vegetativo da folha de pagamento, gerado pelas promoções automáticas 
por tempo de serviço. Estabeleceu o Plano de Cargos Comissionados (PCC) em níveis 
de responsabilidade funcional, implementando o valor de referência para cada função 
tendo como parâmetro o valor observado no mercado para o exercício de atribuições 
semelhantes às do Banco. Os acordos coletivos deixaram, naquele período, de contem-
plar reajuste salarial e passaram a ter como cláusula principal a concessão de abonos 
com valores fixos, por exemplo, R$ 3.000 , em 1997/1998.
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Por outro lado, o índice de cobertura de despesas administrativas por receitas de 
prestação de serviços aumentou de 12,1%, em 1994, para 34,2%, em 1998, em resposta 
à política implantada pelo Banco a partir de 1995, voltada ao incremento daquelas re-
ceitas. Além da redução das despesas de pessoal, a estratégia adotada ampliou o foco no 
varejo, com aumento da base de clientes. Encerrou aquele exercício com 9,4 milhões 
de contas correntes de pessoas físicas. Considerando também as pessoas jurídicas, a 
base de clientes elevou-se de 6,1 milhões, em 1995, para 11,3 milhões, em 1998.

Na perspectiva de um futuro sustentado, mereceu destaque, no primeiro semes-
tre de 1997, a negociação com a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil (Previ). O acordo com o fundo de pensão reduziu o passivo referente ao comple-
mento da aposentadoria do pessoal admitido até 1967.

O Banco provisionou R$ 8,7 bilhões para esse passivo. Simultaneamente, ativou 
créditos tributários, decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças intertemporais, no 
valor de R$ 11,3 bilhões. A diferença foi utilizada para reforçar a provisão para riscos 
dos créditos não-renegociados no processo de securitização de dívidas de crédito rural 
e outros. Não houve, portanto, qualquer efeito direto no resultado. 

No novo estatuto do fundo de pensão, houve alteração no regulamento de be-
nefícios, partilharam-se melhor as responsabilidades e adotou-se plano de contribuição 
definida para novos associados. Em razão dele, o Banco formalizou acordo com a Previ, 
que permitiu reduzir o passivo referente ao complemento de aposentadoria do pessoal 
admitido até 1967 para R$ 5,9 bilhões. Tal passivo deveria ser amortizado em período 
de, aproximadamente, 32 anos. A diferença de R$ 1,6 bilhão, apurada entre o valor 
daquela provisão previdenciária (em novembro de 1997 foi de R$ 7,5 bilhões) e o valor 
do acordo final (R$ 5,9 bilhões) foi novamente utilizada para reforçar a provisão para 
riscos de crédito.

Finalmente, vale lembrar que o Banco do Brasil sempre foi o principal agente 
financeiro no pagamento de benefícios a aposentados e pensionistas da Previdência 
Social. Em 1998, efetuava, mensalmente, o pagamento a cerca de quatro milhões de 
beneficiários, movimentando R$ 858 milhões. Arrecadou R$ 533 milhões/mês para o 
INSS, correspondentes a um milhão de guias/mês.

O Banco do Brasil também era o agente do Tesouro Nacional para fins de co-
brança, controle e acompanhamento dos créditos decorrentes dos contratos de refinan-
ciamento das dívidas mobiliárias e contratual dos estados. Essas dívidas de 24 estados 
foram refinanciadas, em um montante de R$ 88 bilhões, a ser pago em 30 anos.

Em contexto de privatização dos bancos estaduais, o BB foi escolhido como o 
banco oficial dos estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do 
Norte, Rondônia, Roraima e Tocantins, atendendo, assim, quase 266 mil servidores 
ativos. Isso era apenas ensaio histórico para o que viria depois de encerrada a fase de 
exclusividade do relacionamento com os estados com o comprador de seus bancos. 
Era também o principal agente financeiro de centenas de municípios, que efetuavam 
o pagamento de seus servidores e fornecedores, o recebimento de impostos e o geren-
ciamento de seu caixa único através do Banco.
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A União assumiu, em 17 de dezembro de 1999, a dívida mobiliária do Estado do 
Rio de Janeiro com o Banco do Brasil, no valor de R$ 11,5 bilhões. A assunção propi-
ciou a troca de títulos de dívida estadual por Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

Quatro dias antes, em 13 de dezembro, a Prefeitura de São Paulo já tinha firma-
do contrato com a União para renegociação de suas dívidas mobiliária e financeira, no 
total de R$ 10,5 bilhões. O acordo contemplava a regularização de dívidas da ordem 
de R$ 6,9 bilhões daquela prefeitura com o Banco do Brasil, dos quais R$ 6,6 bilhões 
referentes à dívida mobiliária e R$ 387 milhões relativos à operação de Antecipação de 
Receitas Orçamentárias (ARO).  Essas operações de ARO tinham sido antes transferi-
das em sua totalidade para créditos em liquidação duvidosa, no primeiro semestre de 
1999, e aprovisionadas conforme regulamentação do Banco Central do Brasil. O con-
trato previa a troca de títulos de dívida municipal de São Paulo, cuja ponderação para 
efeitos de adequação de capital era de 50%, por LFT de ponderação zero, com reflexos 
positivos no índice de Basileia do BB.

De acordo com as normas do Banco Central do Brasil, relativas ao Acordo de 
Basileia, o coeficiente de adequação de patrimônio líquido “K” encerrou o exercício 
em 9,2%. A mudança nas regras do cálculo, especificamente quanto à exposição cam-
bial e ao aumento da taxa de ponderação de risco do crédito tributário, foi o fator que 
influenciou a queda do índice. O Banco do Brasil buscava adequar-se aos parâmetros 
determinados pelo Banco Central, reduzindo sua exposição cambial, em ano de mu-
dança do regime de câmbio para a livre flutuação.

Visto que o Banco buscava atender às necessidades de produtos e serviços do 
“mercado Governo” e incrementar negócios com os integrantes da “cadeia produtiva” 
da União,  estados e  municípios, a nova  diretoria, que assumiu em 1999, desenvolveu 
estratégia de relacionamento com a seguinte segmentação de mercado. O segmento 
Governo Federal receberia atendimento personalizado, por intermédio de “soluções 
costumizadas”. No segmento Governos Estaduais e Municipais, o BB buscaria consoli-
dar sua posição de principal aliado dos estados e  municípios, desenvolvendo “soluções 
de prateleira” para problemas administrativos e financeiros.

Na realidade, o que ele fazia era seguir o modelo de segmentação predominante 
entre os bancos privados. Com o objetivo de “fidelizar” os clientes de 755 mil contas 
correntes pessoas jurídicas, o Banco do Brasil segmentou esse “mercado”, dedicando 
atendimento diferenciado para cada um deles. 

O segmento Corporate, composto de empresas com faturamento anual superior a R$ 
100 milhões, receberia atendimento personalizado por intermédio de  escritórios de  negó-
cios distribuídos, estrategicamente, por todo o país. Nesse segmento, sua carteira contava, 
em 1999, com 281 grupos empresariais, que juntos representavam 927 empresas.

No segmento Middle Market, compreendendo empresas com faturamento bruto 
anual acima de R$ 1,2 milhão até R$ 100 milhões, seria implementado o BB Middle, 
sistema de formação e gerenciamento de carteiras de clientes pessoas jurídicas, de-
senvolvido a partir de 1998, especialmente para esse segmento. Naquele ano, o Banco 
contava com 1.192 carteiras compostas por 57.468 clientes.
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Por fim, o segmento Small Business, voltado para clientes com faturamento anual 
abaixo de R$ 1,2 milhão, teria de atender suas necessidades com produtos e serviços 
padronizados e automatizados, como o BB Giro Rápido. Em 1999, o BB implementou 
o Projeto “Transformando Correntista em Cliente”, cuja finalidade era preparar a base 
de clientes pessoas jurídicas para a geração de novos negócios por intermédio da análi-
se de risco e estabelecimento do limite de crédito.

A segmentação do “mercado” de 10,1 milhões de contas correntes pessoa física seria, 
politicamente, bem mais difícil. Seria necessário modelo de relacionamento que levasse 
em conta o potencial e o nível de atividade bancária de cada cliente. A discriminação de 
acordo com o nível de renda e o volume de negócios, vista como “normal” em bancos pri-
vados, era classificada como inaceitável por setores políticos que criticavam o tratamento 
desigual a cidadãos brasileiros por uma instituição nacional do caráter do Banco do Brasil. A 
imagem pública da  diretoria sairia arranhada, se adotado esse viés de mercado.

4.6. Debate sobre bancos públicos

Surgiu, na formação da opinião pública, o questionamento: “se os bancos públi-
cos atuam como bancos privados, qual é a necessidade da existência deles?”

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados re-
alizou seminário, nos dias 9 e 10 de agosto de 2000, com o objetivo de debater sobre 
os bancos públicos e a economia brasileira94. Nele, um dos convidados fez comentário 
que expressava a imagem vigente dos Bancos Oficiais, entre os quais a do BB, junto à 
própria “opinião especializada”.

“Outro ponto refere-se ao Banco do Brasil, que está se tornando um banco priva-
do – perdoe-me se [aqui] houver algum funcionário dele. Examine-se a diversificação 
de ativos e créditos do Banco e se verificará que o setor público sumiu de seu passivo. 
Apesar de o Banco do Brasil financiar 80% da agricultura, esta pesa cada vez menos nas 
operações de crédito. E o Banco está criando um conjunto de subsidiárias, as empresas 
correlatas, está diversificando, trabalhando cada vez mais com critérios privados. Foi 
feita uma limpeza. Mas o que quero destacar é que o governo que aí está, para o bem 
ou para o mal, operou duas coisas: está reduzindo  crescentemente  o peso da proprie-
dade estatal no sistema de financiamento  e está trabalhando por dentro das institui-
ções públicas, orientando-as para um comportamento estritamente privado. Essa é a 
questão que precisa ser discutida”95.

Esse debate sobre os bancos públicos alcançou a mídia, em julho de 2000, quan-
do o governo colocou em audiência pública o Relatório de Alternativas para a Reorien-
tação Estratégica do Conjunto das Instituições Financeiras Públicas Federais (IFPF), 
constituído pelo Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CEF), Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste do Brasil 

94.  Câmara dos Deputados – Comissão de Economia, Indústria e Comércio (CD-CEIC). Reestruturação dos Bancos 
Oficiais. Brasília, Centro de Documentação e Informação – Coordenação de Publicações, 2000.

95.  CARNEIRO, Ricardo in CD-CEIC; op. cit.; p. 40.
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(BNB), Banco da Amazônia (Basa)96. Ele suscitou, de imediato, algumas indagações. 
Por que só naquele momento, depois das privatizações dos principais bancos estaduais 
e de grandes empresas estatais, submetia seu programa de desestatização ao crivo da 
opinião pública? Seria porque a privatização de ícones do nacional-desenvolvimentis-
mo (como eram vistos os bancos federais) carecia de legitimidade política? 

Cauteloso, o governo alertou que “o elenco de alternativas elaborado pelo con-
sórcio contratado serve tão somente ao propósito de balizar a discussão, jamais podendo 
ser interpretado como preferência do governo por uma ou outra sugestão apresentada”. 
No entanto, o relatório elaborado pelo consórcio integrado pela empresa de consultoria 
Booz Allen & Hamilton e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômica da Univer-
sidade de São Paulo (Fipe), contando também com o apoio subcontratado da empresa 
de auditoria Price Waterhouse Coopers, em decorrência de um contrato de prestação de 
serviços celebrado com o BNDES, continha vício de origem. O governo queria ouvir 
conselhos “do mercado”, como se as consultoras de mercado, entidades eminentemen-
te técnicas, tivessem soluções “neutras”. Entretanto, a consultora e a fundação tinham 
como público-alvo justamente o composto daqueles clientes desejosos de maior espaço 
no mercado então ocupado pelo Estado. Este era visto por elas como mero apoiador de 
iniciativas privadas, se não como fonte de ativos que interessavam ser transferidos ao 
setor privado. Regiam-se ainda pela tradição de “recursos públicos para fins privados”. 
Não o viam como ente público para atender os interesses da sociedade. 

Assim, quando esse consórcio analisou sob o mesmo critério de avaliação de ges-
tão privada as IFPF, cuja característica comum era ter função social, demonstrou in-
competência técnica para entender a coisa pública. Na verdade, permeava o relatório 
certa parcialidade de administrador de empresas ou, de acordo com seu anglicismo, de 
businessman. O relatório desconhecia a história, não media efeitos sociais, ignorava limi-
tes políticos, desdenhava problemas jurídicos, provocava reações psicológicas adversas 
entre os empregados dos bancos e não enfrentava as próprias questões econômico-
financeiras. Limitava-se a apresentar metodologia de análise do problema de gestão de 
empresas de maneira indiferenciada. Sob forma similar à de uma sintética apresentação 
oral – o que levava a sua superficialidade analítica –, em linguagem pseudo-moderna, 
na qual repetidamente usava chavões como eficiência, eficácia, transparência, flexibili-
dade, sinergia  etc., o relatório misturava “alhos com bugalhos” ao fazer seu diagnóstico 
do grupo de instituições financeiras públicas federais. 

Por exemplo, avaliava o desempenho das IFPF como conjunto e não de forma 
individual. Assim, confundia os números do maior (BB) e do então segundo maior 
banco de varejo (CEF) da América Latina com os do BNDES (banco de segunda 
linha sem rede de captação, mas com atuação nacional), do BNB e do Basa (bancos 
de desenvolvimento regional). Aqueles, respectivamente, com forte atuação em agri-
cultura e como agente do Tesouro Nacional e em financiamento imobiliário, tinham 
dimensões gigantescas em todas as esferas. O BNB e o Basa  tinham escala meramente 

96.  COSTA, Fernando Nogueira da. Falhas no diagnóstico dos bancos federais. Gazeta Mercantil. Segunda-feira, 10 de 
julho de 2000. p. A-3.
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regional. Mas as despesas administrativas (inclusive com pessoal) de todos eles eram 
inadvertidamente somadas e colocadas como proporção de receitas operacionais. E 
eram confrontadas com as de grupo de comparação privado composto por Bradesco, 
Itaú, Unibanco e Real: os maiores e os melhores do setor nacional –privado. 

Dessa forma, “naturalmente”, o diagnóstico do conjunto de IFPF chegava à con-
clusão que a manutenção de nível de provisões de perdas de crédito comparável com “o 
resto do sistema financeiro” (leia-se os quatro “maiores & melhores”) agravaria ainda mais 
esse quadro. Despesas potenciais foram calculadas aplicando a diferença entre o percen-
tual de provisões do grupo de comparação privado e o das IFPF, assumindo-se a hipótese 
totalmente irrealista de terem operações de crédito com características semelhantes. Esca-
moteava (ou desconhecia) que, no período considerado (1996-1999), esses bancos privados 
se notabilizaram por fazerem provisões acima do limite legal. Mas, infelizmente, o próprio 
Banco Central do Brasil desconsiderava as especificidades do financiamento de cada IFPF 
e exigia classificação de créditos e provisões uniformes, provocando problema enorme para 
o Tesouro Nacional ou para o sistema financeiro nacional. O Banco Central parecia não 
estar levando em devida consideração o princípio do “too big to fail”, isto é, “demasiado 
grande para falir”. Caso houvesse qualquer ameaça nesse sentido, o Tesouro Nacional e o 
Banco Central do Brasil, sob risco de explodir uma crise sistêmica, teriam de socorrê-la.

Outro absurdo metodológico eram as receitas e os custos operacionais projetados 
com base na “informação histórica” arbitrariamente escolhida das IFPF. Em sua pro-
jeção para o período 2000-2009, o relatório projetava o resultado operacional corrente 
líquido com base na média do período 1995-1999, ou seja, caprichosamente incorpo-
rando os anos de 1995 e 1996, quando o BB obteve resultados negativos, posteriormen-
te corrigidos. Supunha a manutenção da regularidade dessa média de cinco anos nos 
dez anos posteriores, inclusive sob novas gestões. 

Aliás, as fontes de dados e evidências empíricas quase nunca eram citadas. Sem 
rigor científico, o relatório deduzia a sentença “encomendada”: “a gravidade dos dese-
quilíbrios projetados exige a reestruturação profunda do conjunto de IFPF”.

As alternativas para a reorientação estratégica, decisão que envolvia profundas 
consequências sociais, na medida em que mexia com financiamento à alimentação, ha-
bitação, saneamento, infraestrutura etc. e o emprego de mais de 130 mil funcionários, 
eram apresentadas de maneira engenhosa. Abstratamente, ignorando a história institu-
cional do sistema financeiro nacional, eram colocadas como “alternativas de modelo”. 
Era feita a comparação do “modelo brasileiro atual” com “modelos de outros países” 
como se fossem facilmente intercambiáveis. Afirmava, de maneira genérica, que “o 
reposicionamento dos países com relação a suas instituições é motivado pela busca da 
redução de custo e pela maximização da contribuição do mercado privado”. 

Na realidade, em nenhuma nação que se preze o posicionamento de instituições 
financeiras que são centrais para a condução da política econômica, guia-se, exclusi-
vamente, por pseudocritério de eficiência microeconômica. Sua importância macroe-
conômica (e social) justifica, muitas vezes, aparentes ineficiências microeconômicas. 
Esses critérios de management nunca governaram o mundo real.
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No relatório Booz Allen, nove opções principais foram desenvolvidas para dis-
cussão de novo “modelo institucional e organizacional” do sistema financeiro público. 
As quatro formas básicas identificadas de ação das IFPF – ação comercial, de acesso 
bancário, de desenvolvimento, reguladora – foram submetidas à análise combinatória 
sem nenhuma advertência para o irrealismo de várias opções resultantes. Isso porque 
os autores do relatório não enfrentaram e omitiram problemas cruciais, entre outros, do 
funding necessário para os financiamentos de longo prazo, do estoque dos contratos re-
manescentes (inclusive os do FCVS), dos direitos adquiridos, das fusões de empresas 
de culturas diversas, e da desnacionalização bancária. Enfim, ignoraram quais seriam os 
custos e os benefícios sociais (e não-privados) de tal reorientação estratégica. 

A audiência pública acabou sendo interessante pelo debate sobre os bancos fe-
derais que se seguiu. Particularmente, no citado seminário realizado na Câmara dos 
Deputados, afloraram diversas visões e sugestões a respeito do Banco do Brasil. É im-
portante registrar algumas.

“Acho que o fundamental é: o Banco do Brasil não pode aplicar recursos próprios 
na agricultura. Se houver uma decisão do Banco Central, quebra-se o agricultor e o BB, 
como aconteceu naquela ocasião [no financiamento da safra de verão no segundo semes-
tre de 1994]. O BB tem de ser gestor de um fundo agrícola, com prestação de contas ao 
Congresso Nacional. O Congresso autoriza uma prestação de contas, vai financiar a safra 
dentro de um plano de safra do Ministério da Agricultura, de forma transparente. Se há 
uma quebra de safra de pequenos agricultores e se há uma decisão política de que será 
feita uma correção [monetária] pela metade, ou se vai reduzir os juros a zero, o Banco do 
Brasil executa e faz um relatório ao final do ano. Ele seria o gestor de um fundo”97.

Outros participantes do seminário destacaram a importância das suas funções 
como banco público.

“O Banco do Brasil é, historicamente, um instrumento de integração nacional, não 
há menor dúvida, vejam as milhares de agências que o Banco espalhou pelo interior do 
país. E isso, obviamente, não é de interesse privado, porque o retorno desse tipo de ati-
vidade é mínimo. O que se obtém de receita de venda de serviços financeiros não vale 
o custo. Uma instituição pública que tenha essa função não vai calcular rentabilidade. E 
aí entra o problema do BB. No entanto, uma instituição que tenha acionistas sempre vai 
estar sujeita a esse cálculo e vamos ter problemas [...] ao ser anunciado que vai fechar mil 
agências. Para quê? Para aumentar o resultado operacional. Mas essa não é a função de 
uma instituição pública. Para isso, já existe o Bradesco, o Itaú e duzentos e poucos bancos 
operando no país. Essa é, tipicamente, uma função de instituição pública”98.

Há um problema de administração pública que vai além do problema da proprie-
dade privada. A administração de uma sociedade de economia mista não pode apenas 
agradar aos acionistas privados.

“Há um problema de gestão, mas nada tem a ver com a gestão interna dessas ins-
tituições. O que há, na verdade, digamos, é um problema de autonomia ou de transpa-

97.  MUNHOZ, Dércio Garcia in CD-CEIC; op. cit.; p. 28.

98.  CARVALHO, Fernando Cardim de in CD-CEIC; op. cit.; p. 33.
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rência ou, como os americanos chamam, de accountability. Quer dizer, o fato é que o Banco 
do Brasil frequentemente foi usado como instrumento de política, mas no pior sentido da 
palavra, um instrumento de troca de favores e coisas do gênero. Ou seja, o Banco do Brasil 
dever ser instituição política, como toda instituição do Estado, mas essa política tem de 
ser transparente e de forma coerente com seus próprios objetivos. As alternativas aqui são 
simples. O restante do mundo já tem muita experiência nesse tipo de coisa. São os comitês 
de supervisão que envolvem Congresso e interessados, ou seja, existe um termo muito 
usado na Europa em contraste com um termo usado nos Estados Unidos. Nestes se dá 
muita importância aos chamados shareholderes, os acionistas; na Europa, dá-se importância 
ao que se chama stakeholderes, todos aqueles que têm algum interesse na atuação daquela 
instituição. Se tenho interesse como proprietário, devo estar representado nas decisões; 
se tenho interesse como usuário, também devo estar representado nessas instituições; se 
tenho interesse como funcionário, também devo, e assim por diante, ou seja, nesse tipo de 
comitê para instituições públicas, como no caso dessa instituições de que trata o  relatório 
[Booz-Allen], essa experiência não tem absolutamente nada de revolucionário. Isso é o que 
se faz na Alemanha, por exemplo. Nada há de particularmente radical em uma ideia desse 
tipo. É o que se usa em vários outros países”99.

No debate foi ficando claro que, seja empresa pública, seja empresa privada, 
não havia forma de organização – classificada por origem de capital – intrinsecamente 
superior à outra. Na verdade, tratava-se de saber qual era a função que a sociedade 
queria e qual era a probabilidade de que determinada organização – de natureza pri-
vada ou pública – iria ou não cumprir aquela função. No Brasil, ainda existia uma série 
de demandas sociais que, claramente, não seriam atendidas por instituições privadas 
voltadas para a maximização do lucro. Outro depoimento no citado seminário deixou 
isso evidente, exemplificando através do Banco do Brasil.

“Onde reside a má-fé e o raciocínio capcioso nesse caso? Reside no fato de que, 
em nenhum momento, o  relatório [Booz-Allen] questiona o fato de que esses prejuízos 
decorreram de políticas de governo e não de políticas bancárias. Todo mundo sabe 
[...] que esse prejuízo monumental acumulado pelo Banco do Brasil decorreu princi-
palmente de dois aspectos. O primeiro deles foi ter operado sua carteira de câmbio na 
contramão do mercado financeiro, nos primeiros meses do Plano Real. Isso não foi feito 
por incompetência do BB ou porque ele é um mau banco, mas para viabilizar a política 
de estabilização do governo federal, o Plano Real: foi uma decisão de governo. A maior 
parte do prejuízo do BB, além da causa cambial, decorreu da crise agrícola de 1995, 
provocada pela política de estabilização do governo. Todos os senhores recordam que 
se falava, continuamente, naquela época, da chamada ‘âncora verde do Real’. A con-
tenção do preço da cesta básica foi um dos elementos cruciais, no primeiro ano do Real, 
para garantir a estabilização [...]. E o resultado dessa política foi uma enorme descapi-
talização, um enorme prejuízo financeiro do setor agrícola, que posteriormente rebateu 
em cima de quem dava crédito ao setor agrícola, que é o Banco do Brasil. Agora vejam 
bem: onde reside a má-fé e o argumento capcioso da Booz-Allen? Se por acaso o governo 

99.  CARVALHO, Fernando Cardim de in CD-CEIC; op. cit.; p. 36.
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não tivesse um banco àquela altura, o que ele teria de fazer? Ou ele contrataria bancos 
privados para fazerem sua política agrícola, e o risco seria tal que os bancos privados só 
o fariam com garantia do governo gederal, e na hora que o prejuízo viesse o governo 
teria de pagar ao banco privado que fez a operação, ou seja, teria de avalizar o prejuízo 
do mesmo jeito, o rombo seria o mesmo, ou então o governo não faria política agrícola 
nenhuma. O relatório Booz-Allen não tem coragem de dizer, publicamente, que a op-
ção é esta:  ou  o governo faz políticas usando os seus bancos, ou faz políticas usando 
bancos privados e paga por elas, ou  para de fazer políticas sociais e compensatórias na 
área econômica. As opções são essas. Qual é a opção do relatório Booz-Allen? É isolar a 
questão como se fosse um problema do Banco do Brasil”100.

Quando o governo opta por fazer política pública usando seus bancos, natural-
mente ele obtém tempo para “pagar por ela” muito maior do que obteria caso optasse 
por recorrer aos bancos privados. Esse tempo ganho decorre até a próxima reestrutura-
ção patrimonial das instituições financeiras públicas federais. O Banco do Brasil passou 
por outra em 2001.

4.7. Reestruturação patrimonial do Banco do Brasil

O ano de 2001 foi marcante na história do Banco do Brasil. As medidas adotadas 
no âmbito do Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Públicas Fe-
derais – Proef, realizado em junho, permitiram o ajuste patrimonial e a readequação do 
capital ao percentual de capitalização exigido pelo Banco Central do Brasil. 

O enquadramento do BB ao Índice de Basileia, que mede a relação entre patrimô-
nio e ativos ponderados pelo risco, finalizou o período em 12,7%, ou seja, superior 170 
pontos-base ao mínimo de 11% estabelecido pela autoridade monetária, contra 8,8% em 
dezembro de 2001 e 8,0% no final do primeiro trimestre de 2001. O Banco do Brasil apre-
sentava insuficiência de patrimônio líquido em relação ao mínimo requerido pela autori-
dade monetária de aproximadamente R$ 3 bilhões até 29 de junho de 2001. Nessa data, 
o Conselho Monetário Nacional também aprovou a classificação de recursos do Fundo 
Centro-Oeste (FCO) como dívida subordinada, integrante do patrimônio de referência 
de nível II, devido à baixa exigibilidade e longo prazo de permanência no Banco, no valor 
de R$ 3,3 bilhões. Depois, o Banco passou a gerenciar seus ativos de forma a garantir a 
expansão de sua carteira de crédito sem comprometer sua capitalização. No novo nível 
de capital, apresentava sobra de alavancagem de R$ 14,5 bilhões.

Os ajustes implementados a partir do programa de reestruturação ofereceram con-
dições para o crescimento sustentado do BB, decorrente do novo perfil da carteira de 
crédito e da elevação dos ativos de liquidez. A instituição possuía US$ 3,1 bilhões em 
títulos de dívida externa registrados nas agências do exterior. Com a realização da troca 
das operações do antigo Programa Especial de Saneamento de Ativos (Pesa) e dos bradies 
por títulos do Tesouro Nacional, os ativos de liquidez adquiriram melhor perfil de renta-

100.  CARVALHO, Carlos Eduardo in CD-CEIC; op. cit.; pp. 68/69.
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bilidade. No final de junho de 2001, foram recebidos R$ 8,3 bilhões de LFT, indexadas 
à taxa Selic, e R$ 2,5 bilhões de NTN-D, corrigidas pela variação cambial e mais 10% 
ao ano, com curva de juros mais favorável do que a curva dos ativos cedidos. Os títulos 
financeiros recebidos registrados no país melhoraram a liquidez do Banco e reduziram a 
necessidade de utilização de instrumentos de hedge. Além disso, a substituição dos papéis 
incrementou a base fiscal, recompensando o Tesouro Nacional. Anteriormente, os bra-
dies eram contabilizados fora do país e o resultado da depreciação cambial, registrado em 
equivalência patrimonial, que não integrava a base de tributação.

A mudança na estrutura da carteira de crédito, antes com maior participação do 
segmento rural, também ajudou na melhoria dos resultados. O programa de reestrutu-
ração implicou a diminuição de cerca de R$ 6 bilhões em operações de crédito rural. 
Além disso, o Banco passou a ampliar as carteiras de varejo e comercial, com ênfase em 
operações massificadas automatizadas e lastreadas em recebíveis. A carteira de crédi-
to rural teve sua participação diminuída de 41,8% do total da carteira de crédito para 
28,4%, cedendo espaço para as operações comerciais e de varejo, muito mais lucrativas. 
Elas aumentaram a participação de 41,5% para 54%.

O BB detinha R$ 3,8 bilhões em operações do Programa Especial de Saneamen-
to de Ativos (Pesa), concentradas em operações de crédito rural acima de R$ 200 mil. O 
risco dos contratos exigia provisão elevada, já que as garantias eram títulos do Tesouro 
Nacional com prazo de 20 anos, marcados a valor presente e, portanto, com descontos 
elevados. O risco foi assumido pelo próprio Tesouro, que transferiu ao Banco suas Le-
tras Financeiras (LFT) marcadas pelo valor de mercado.

Em síntese, a troca de títulos de dívida externa (bradies) e das operações de crédito 
da carteira rural por títulos públicos federais e a assunção do risco do crédito das opera-
ções securitizadas, entre outras medidas, além de melhorar o perfil dos ativos de liquidez 
do Banco, contribuiu para eliminar fatores que provocavam instabilidade no resultado.

O resultado já obtido em 2001, seguido por outros cada vez maiores, demonstra-
ram que as medidas tomadas ao longo do ano, para o ajuste estrutural, foram acertadas. 
O lucro em 1999 (R$ 843 milhões) tinha caído, inclusive em termos nominais, em re-
lação ao do ano anterior (R$ 870 milhões). No ano seguinte, houve a recuperação para 
R$ 974 milhões. O lucro em 2001 cresceu 11,1% na comparação com o ano anterior, 
atingindo R$ 1,082 bilhão e dando retorno de 12,9% sobre o patrimônio líquido. No 
ano posterior, o último do segundo mandato do governo FHC, o BB foi capaz de obter 
lucro de R$ 2,028 bilhões. Este resultado era, até então, o maior da história da empresa. 
Correspondia a retorno sobre o patrimônio médio de 22,6%.

Portanto, a implantação do Programa de Fortalecimento das Instituições Finan-
ceiras Públicas Federais (Proef), em 2001, permitiu ao BB apresentar estrutura patri-
monial mais sólida e demonstrar sua eficiência operacional com resultados consistentes 
e crescentes. Ativos que exigiam provisão elevada foram trocados por títulos do Tesou-
ro Nacional, que melhoraram a qualidade da carteira e contribuíram para que o Banco 
fechasse também o exercício de 2002 ajustado ao Índice de Basileia, com 12,2%. A 
mudança no perfil da carteira de crédito, com maior ênfase nos segmentos comercial 
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e de varejo, permitiu elevar os spreads obtidos na intermediação financeira. Seu foco 
passou a ser o índice de eficiência, ou seja, o controle maior sobre despesas de pessoal 
e custos administrativos, e o aumento de receita de prestação de serviços e do resultado 
bruto de intermediação financeira. A relação entre a elevação desse denominador e a 
queda daquele numerador indicaria melhor índice de eficiência.

Além das mudanças estruturais trazidas pelo Proef, o crescimento do lucro era 
consequência da expansão da carteira de crédito e manutenção das posições de lide-
rança em itens como base de clientes e administração de recursos de terceiros. O BB 
passou a direcionar recursos para operações de crédito de risco pulverizado e baixo cus-
to operacional, por exemplo, crédito direto ao consumidor, BB Giro Rápido e crédito 
baseado em recebíveis. Em 2002, a base de clientes já tinha alcançado 13,8 milhões de 
correntistas. A manutenção da posição de liderança em clientes atendidos no país deu-
se por meio de incremento de negócios com pessoas jurídicas, inclusive “fidelizando” 
seus funcionários participantes das folhas de pagamentos, e crescimento baseado na 
expansão da rede de atendimento.

Do ponto de vista mercadológico, a grande mudança foi a separação e a espe-
cialização de sua rede de distribuição para atender de forma diferenciada os clien-
tes. Dando continuidade ao programa de segmentação iniciado em 2001, eles eram 
direcionados aos pilares Varejo, Atacado e Governo. Essa mudança envolveu não só a 
adequação da rede de distribuição, mas também o ajuste da estrutura de pessoal para 
esse atendimento especializado. O segmento Atacado era focado no mercado de mé-
dias e grandes empresas (Corporate). O segmento Varejo era dedicado ao atendimento 
de pessoas físicas e micro e pequenas empresas. O segmento Governo, por seu lado, 
atendia às esferas federal, estaduais e municipais, abrangendo os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário.

Durante o ano de 2002, foram aperfeiçoados os modelos de relacionamento com 
os 15,4 milhões de clientes, com o lançamento de produtos específicos para o atendi-
mento às pessoas jurídicas e o incremento do número de gerentes de contas especiali-
zados no atendimento de micro e pequenas empresas. O BB ampliou a rede de atendi-
mento especializada para médias e grandes empresas. Ao final daquele ano, os 16.748 
clientes do atacado contavam com 70 agências, sendo que 16 delas eram destinadas ao 
segmento Corporate, de empresas com faturamento anual superior a R$ 100 milhões. 
Havia sinergia entre a atuação do Banco no atacado com a vocação de instituição de 
varejo e governos: era o fechamento de convênios de folha de pagamento, produto que 
“fidelizava” o cliente empresarial e expandia a base dos seus mais de 14,4 milhões de 
clientes pessoas físicas, pois parte significativa deles recebia proventos via BB.

Acordo com o Deutsche Bank (banco alemão) permitiu a aquisição de 49,9% na 
MaxBlue Americas Holding S/A, empresa de consultoria financeira e de gestão de recur-
sos. A ideia da gestão Eduardo Augusto Guimarães era colocar o BB na disputa pelo 
segmento de pessoa física de alta renda. Com serviços disponíveis em canais como 
internet, centros de investimentos sofisticados ou visita pessoal de consultores, seu 
projeto era a empresa operar no Brasil, no Caribe, nos demais países da América Latina 
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e na comunidade latina dos Estados Unidos. Adotando o conceito de “banco pessoal”, 
a MaxBlue não revelaria a marca do banco público para oferecer produtos e serviços 
como assessoria e ferramentas de administração de grandes fortunas. Tentava assim 
fugir da crítica política.

Em 2 de abril de 2001, o BB tornou-se banco múltiplo, o que o habilitou a operar 
as carteiras comercial, financeira e de leasing. A BB Financeira S/A foi incorporada. Os 
negócios relacionados com as operações de cartões de débito também foram absorvi-
dos. Esse alinhamento aumentou a eficiência dos negócios e simplificou a estrutura 
societária do conglomerado.

No segmento de administração de recursos, a BB DTVM teve sua razão social 
alterada para BB Administração de Ativos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobili-
ários S/A. Atendendo às exigências de segregação de atividades (chinese wall) na gestão 
de recursos de terceiros, passou a operar com autonomia administrativa e ganhou agili-
dade para administrar a carteira líder em recursos no setor, resultando em maior receita 
de prestação de serviços para o Banco.

Os papéis do Banco do Brasil cotados em bolsa de valores tiveram expressiva 
valorização em 2001. As ações ordinárias (ON) subiram 84,1% e as preferenciais (PN), 
77,5%, respectivamente, a segunda e a terceira maior valorização entre os papéis ne-
gociados na Bolsa de Valores de São Paulo. Na direção oposta, o Ibovespa caiu 11% 
no ano. O desempenho também refletiu fatos como o Proef, anunciado em junho, que 
mudou o patamar de valorização de papéis do Banco, o exercício de bonificação, que 
resultou em incremento no capital social, além da incorporação de reservas a esse capi-
tal. Como resultado final, o capital social do BB cresceu 33,1% em 2001, encerrando o 
ano com R$ 7,4 bilhões.

Os últimos dois anos da gestão Guimarães também foram marcados por avanços 
na direção do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Para garantir 
maior transparência e melhores práticas de governança corporativa, o estatuto social do 
BB foi totalmente adequado aos requisitos de listagem naquele segmento. Em agosto 
de 2001, os acionistas minoritários tiveram seus direitos ampliados. Doravante, haveria, 
no mínimo, uma reunião anual com analistas de mercado, divulgação de informações 
pela internet, demonstrações financeiras em inglês, mandato unificado de um ano para 
o Conselho de Administração, tag along em caso de alienação de controle. Tornou-se 
obrigatório noticiar, caso houvesse, acordos de acionistas ou programas de opções de 
aquisição de ações ou de outros títulos de emissão do Banco, destinados aos seus fun-
cionários e administradores. Esses são alguns dos compromissos que passaram a fazer 
parte da rotina da empresa, além do compromisso de publicar as demonstrações con-
tábeis, a partir do exercício de 2004, ajustadas aos padrões internacionais (USGAAP). 
Pensava-se que essas alterações seriam salvaguardas contra interferências políticas na 
administração do Banco.

A diretoria do Banco implementou, no terceiro trimestre de 2002, justamente 
no período do primeiro turno das eleições presidenciais, a conversão de todas as suas 
ações preferenciais em ordinárias. Restava apenas garantir dispersão acionária mínima 
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de 25% para que o Banco pudesse ingressar no Novo Mercado. Para atingir essa dis-
persão mínima, foi estruturada operação de oferta pública de 17,8% das suas ações. A  
oferta  institucional não atingiu o volume de demanda necessário, a preço adequado. 
Dessa forma, o Conselho Monetário Nacional decidiu, em 16 de dezembro de 2002, 
pela não-realização da distribuição pública secundária de ações do BB. Lula já estava 
eleito e tomaria posse na Presidência da República duas semanas após. Aquela gestão 
do Banco do Brasil mudaria logo.
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5.1. Superação de problemas macroeconômicos

No início do primeiro mandato do governo Lula, havia quatro megaproblemas 
macroeconômicos. O primeiro era a taxa de inflação alta e em processo de elevação: o 
índice acumulado em 12 meses chegou a 12,5%, em dezembro de 2002, e a 17,2%, em 
maio de 2003. O segundo, o endividamento interno: tinha atingido 61,7% do PIB, em 
outubro de 2002, e caído para 55,5%, em dezembro. O terceiro era o endividamento 
externo: 45,9% do PIB. Finalmente, o quarto tinha como variável-síntese a taxa de 
desemprego: 10,5% da população economicamente ativa. Esse desemprego aberto era 
reflexo de baixo crescimento do Produto Interno Bruto no ano anterior: 1,9%.

O desafio da política econômica era enfrentar e resolver esses megaproblemas. 
Essas variáveis-metas, cinco anos após, no final do primeiro ano do segundo mandato 
de Lula, apresentavam os seguintes números: taxa de inflação de 4,46%; relação dívida 
interna/PIB em 42,8%; relação dívida externa/PIB em 15,1%; taxa de desemprego em 
9,3%, mas com recorde histórico na criação de emprego formal, devido, entre outros fato-
res, ao crescimento do Produto Interno Bruto em 2007: 5,4%. Em outras palavras, todos 
os indicadores macroeconômicos apresentavam tendência de melhoria de desempenho.

Mas as variáveis-instrumentos também estavam em melhores níveis. A taxa de 
juros básica (Selic) era 25% ao ano, em dezembro de 2002, e 11,25% ao ano, cinco anos 
depois. Enquanto isso, a taxa de câmbio, que tinha atingido R$ 3,99/dólar, em 10 de 
outubro de 2002, devido à fuga de capital no período eleitoral, no primeiro semestre 
de 2008 mostrava o dólar com cotação de R$ 1,64, a mais baixa desde janeiro de 1999, 
quando o governo FHC flexibilizou o câmbio. Com o objetivo de diminuir a relação 
dívida/PIB, no primeiro mandato de Lula, adotou-se política fiscal mais rígida, elevan-
do-se a meta de superávit primário de 3,75% para 4,25% do PIB. Entretanto, a carga 
tributária, após ter se elevado sete pontos percentuais no segundo mandato do governo 
FHC (de 29% para 35,6% do PIB), elevou-se apenas dois pontos percentuais do PIB, 
para 37,4%, no primeiro mandato do governo Lula.

Todos os indicadores das relações com o exterior, ao longo desse período, passa-
ram a sinalizar a superação da vulnerabilidade externa que a economia brasileira apre-
sentava no final de 2002. Antes, a dívida externa total era 3,2 vezes o valor das expor-
tações; essa relação caiu para 1,1, demonstrando capacidade de seu pagamento com o 
valor de pouco mais de um ano de exportação. Na realidade, em janeiro de 2008, a dívi-
da externa era de US$ 196,2 bilhões, e os ativos do país no exterior, atingiam US$ 203,2 
bilhões, uma diferença de US$ 7 bilhões que comprovava, de fato, essa capacidade de 
pagamento. Isso ocorria porque as reservas internacionais já tinham superado US$ 188 
bilhões contra US$ 16,3 bilhões, em dezembro de 2002, desconsiderando nelas os po-
tenciais empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI). Em março de 2005, o 
Brasil anunciou o final (depois de sete anos) de  relação de dependência com o FMI.

O superávit comercial anual passou de US$ 12 bilhões, em 2002, para a faixa 
entre US$ 40-45 bilhões, em 2006-2007. Esse desempenho do balanço comercial cola-
borou para, de maneira inédita na história econômica moderna do país, registrarem-se 
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cinco anos consecutivos de superávits nas transações correntes do balanço de pagamen-
tos. Esse superávit chegou a ficar numa faixa anual entre US$ 12 e US$ 14 bilhões de 
dólares de 2004 a 2006. Havia, quando Lula tomou posse na Presidência da Repúbli-
ca, déficit no balanço de transações correntes de US$ 7,6 bilhões. Nos primeiros dias 
desse governo, o risco-país caíra dos 2.396 pontos, registrados em setembro de 2002, 
para 1.439 pontos. No final de 2003, tinha já caído para 463 pontos, equivalente a três 
vezes o registrado no começo do ano. Em 2007, chegou a ficar abaixo de 200 pontos. 
A agência de classificação de risco Standard & Poor’s elevou o Brasil ao patamar de 
“grau de investimento”, pela primeira vez na história, no final do mês de abril de 2008. 
Essa classificação indicava que o país era destino seguro para investimentos, por ter 
condições de honrar dívidas. O grau de confiança dos investidores poderia ser medido 
também por meio do índice Bovespa: subiu de 11.268, no final de 2002, para 63.886, no 
final de 2007. A bolsa de valores bateu todos seus recordes históricos.

Segundo a opinião do próprio ministro da Fazenda responsável por conduzi-la, 
“o que caracterizou de forma mais nítida a diferença entre a política econômica de Lula 
e a de seus antecessores foi a forte ação do governo na área social ao mesmo tempo em 
que era implementado o ajuste fiscal. Os melhores exemplos disso foram programas 
como o Bolsa-Família, a ampliação do Pronaf, de apoio à agricultura familiar, e o ProU-
ni, que abriu as portas da universidade aos alunos de famílias pobres. Enquanto, de um 
lado, se faziam esforços no sentido de recuperar a estabilidade econômica, de outro, o 
governo atuava para aprofundar os avanços sociais. O resultado foi a estabilização eco-
nômica acompanhada da melhoria dos indicadores de desigualdade, a ascensão de sete 
milhões de pessoas à classe média e a elevação dos ganhos de renda dos mais pobres, 
em níveis sustentáveis”101.

Sob o ponto de vista nacional, a melhor novidade foi que o Brasil estava dimi-
nuindo sua desigualdade social. Segundo o índice de Gini, o país saiu de 2º lugar, atin-
gido em 1989 (com 0,636), para o 10º lugar, em 2004, em ranking de pior concentração 
de renda. Ainda era uma situação vergonhosa, mas naquele ano alcançou o menor índi-
ce de Gini (0,572) desde o início de seu cálculo pelo Banco Mundial: 0,584, em 1981.

Houve equívoco de interpretação, repetido sem cessar, quase como lugar-co-
mum: “a política econômica do governo Lula é continuísmo da praticada no (segundo) 
governo FHC”. Na verdade, a caracterização de uma política econômica exige a análise 
da combinação de instrumentos utilizados e – importante – em que grau. Basta alterar 
a intensidade no uso de alguns deles e/ou incluir novo instrumento para que se produ-
zam novos resultados macroeconômicos. Isso ocorre porque se trata de decisão crucial, 
que altera o contexto de maneira irreversível.

O debate era paradoxal sob o ponto de vista da lógica. Ao se afirmar que “a po-
lítica econômica posterior é cópia da anterior”, era necessário explicar porque então a 
posterior produziu resultados macroeconômicos tão superiores aos produzidos anterior-
mente. O contra-argumento, geralmente, era que “o contexto internacional passou a 
ser favorável”. Logicamente, a sentença final seria que, então, naquele outro contexto, 

101. PALOCCI FILHO, Antônio. Sobre formigas e cigarras. Rio de Janeiro; Objetiva; 2007. p. 100.
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a julgar pelos resultados então apresentados, a política econômica estava equivocada e 
seria irracional dar-lhe continuidade. 

Entretanto, o debate degenerou para a mera crítica da (falta de) manipulação dos 
dois preços básicos de referência, a taxa de juros (para baixo) e a taxa de câmbio (para 
cima). Muitas vezes, observaram-se representantes de um extremo político pregando o 
mesmo que os de outro extremo: que os juros deveriam cair e o câmbio, subir.

Outros analistas clamavam pela imediata expansão dos gastos governamentais, 
desde o início do governo, ignorando a fuga de capitais dos investidores amedrontados 
pela elevada relação entre a dívida pública e o PIB. Se o governo então gastasse mais, 
aí sim haveria a necessidade de elevação maior ainda da taxa de juros, para convencê-
los a continuar carregando os títulos de dívida. Essa alta de juros provocaria a entrada 
de capital que superaria a possível queda do saldo corrente, derivada do aumento de 
importações provocado pela elevação da demanda agregada. O predomínio do superávit 
no balanço de pagamentos levaria à apreciação da moeda nacional e a uma nova queda 
do saldo corrente. Enfim, o país nem teria se aproveitado do crescimento da economia 
mundial nem reduzido sua vulnerabilidade externa, como se conseguiu.

As metas de curto prazo foram sendo alcançadas. Portanto, não se confirmaram 
as críticas ao uso dos instrumentos de política econômica. Adotou-se gradualismo pro-
cessual ao invés de tratamento de choque no elevado endividamento público. Optar 
pela “ruptura dos contratos”, na realidade, teria péssima consequência econômica e 
social. Desde logo, não se propiciaria aproveitar o excepcional cenário internacional. 
O país esteve, seguidamente, nesses anos, entre os que obtiveram as maiores taxas de 
crescimento das exportações e os maiores saldos comerciais no mundo.

Análise correta de macroeconomia aberta sugeria que a política fiscal ativa seria 
ineficaz para retomar o crescimento, em regime de câmbio flexível e com forte mobi-
lidade de capital, condição então necessária para um relacionamento proveitoso com o 
resto do mundo. Recomendava também que a opção, nessas condições, deveria ser por 
política fiscal mais rígida e de crédito expansiva. Esse instrumento-chave de política 
econômica (política de crédito) nunca foi utilizado nos dois mandatos governamentais 
de FHC. A preocupação maior era controlar a demanda agregada e sanear os bancos 
públicos, preparando-os para a futura privatização.

Houve expansão do crédito, pois o saldo total evoluiu em termos nominais de 
R$ 384 bilhões, no final de 2002, para R$ 936 bilhões, cinco anos após. As operações 
de mercado de capitais, as emissões primárias de ações, debêntures, FIDC, CRI, etc. 
passaram de cerca de R$ 20 bilhões, em 2002, para R$ 150 bilhões em 2007. As ope-
rações de leasing também tiveram desempenho extraordinário. Adotou-se, portanto, o 
instrumento adequado para retomar o crescimento econômico. A relação crédito/PIB 
passou de 21,8% do PIB, em dezembro de 2002, para 34,7%, em dezembro de 2007. O 
crédito, estimulando consumo e investimento, e o superávit comercial, foram os gran-
des componentes do impulso à demanda agregada, que levou ao crescimento da renda 
e à queda do desemprego. Ora, mesmo sem pressionarem a inflação, essas políticas 
expansivas não fizeram parte do receituário da política econômica anterior.
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Outro lugar-comum desmentido pelos fatos foi o que se afirmava sobre a taxa 
de câmbio e as importações. Os prognósticos catastróficos diziam que a apreciação da 
moeda nacional, inclusive muito favorável ao país que não sofreria tanto com a alta do 
preço do petróleo e a baratear importações de máquinas e equipamentos para inves-
timentos, levaria, logo, à deterioração do saldo comercial. Esqueceu-se que, naquela 
conjuntura, havia outros determinantes do fluxo comercial, particularmente o cresci-
mento de outros países, a produtividade (caso do agronegócio brasileiro), a política 
comercial ativa, com o novo e estratégico papel da diplomacia brasileira e o forte apoio 
do crédito do Banco do Brasil à exportação.

Houve o reconhecimento oficioso que “os ganhos obtidos pelo Brasil a partir 
de 2003 se assentaram sobre avanços realizados em governos anteriores”102. Seria um 
equívoco adotar a política tradicional de “ruptura com o passado”, para se impor sua 
“exclusiva marca política” em áreas governamentais que haviam sido bem-sucedidas. 
Certos avanços institucionais tinham de ser vistos como conquistas sociais, inclusive 
porque houve ônus para a sociedade brasileira alcançá-los. Desde as conquistas demo-
cráticas, nas quais a campanha massificada pelas “Diretas Já” teve papel detonador 
fundamental, até o ajuste das finanças públicas, inclusive das unidades federativas e 
municípios, via renegociação das dívidas e a Lei de Responsabilidade Fiscal, passando 
pela maior competitividade internacional e o final do regime de alta inflação, todos 
esses avanços não poderiam retroceder ou sofrer descontinuidade.

De fato, o desempenho da economia brasileira foi melhor, no período de 2003 
a 2007, em relação a todos os indicadores macroeconômicos e sociais. Retomou-se a 
estabilidade inflacionária, que evitava a corrosão do poder aquisitivo. Propiciou-se o 
crescimento da renda e do emprego, inclusive com novidades históricas do crédito para 
os trabalhadores (ativos e inativos), os informais (microcrédito e cooperativas de crédi-
to), a aquisição da habitação popular, o aumento do consumo de massa e a agricultura 
familiar, e das bolsas famílias para as pessoas extremamente pobres, com diagnóstico 
de insegurança alimentar.

Para alcançar esse quadro macroeconômico e social, é importante ressaltar a contri-
buição das instituições financeiras públicas federais e, particularmente, do Banco do Bra-
sil. Por sua liderança no mercado bancário e pelo espírito público do seu funcionalismo, o 
Banco assumiu papel-chave nesse processo recente de desenvolvimento nacional.

5.2. Governança corporativa e relacionamento com acionistas 

A solução neocorporativista se impôs em determinados períodos históricos em 
países que foram governados por partidos da classe trabalhadora. Alguns desses go-
vernos de origem trabalhista reagiram à dificuldade de governabilidade na transição 
política, procurando incorporar os grupos mais fortes no processo de formação das op-
ções políticas, para induzi-los a não exercer, posteriormente, seu poder de veto sobre 
as próprias opções.
102. PALOCCI; op. cit.; p. 100.
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A crise do Estado de bem-estar social levou os governos trabalhistas a procurarem 
envolver na regulamentação pública da economia as grandes organizações representa-
tivas de interesses: sindicatos, associações patronais, organizações não-governamentais 
etc. A suposição era a de que elas tinham suficiente poder e legitimidade para tornar 
aceitável esse plano de governo. Havia a necessidade de transferir o conflito entre 
classes de interesses antagônicos para a negociação política, concedendo poder e bene-
fícios em troca de moderação.

No caso de um governo tradicional, a busca de governabilidade ficaria baseada 
apenas em sistemas de apoio que garantissem a coalizão político-partidária para obter 
maioria nas votações no Congresso Nacional. Esse apoio não seria coordenado pelas 
grandes organizações representativas dos interesses, mas pressionado principalmente 
pelos que concentravam capitais e poder de mídia. Os interesses mais poderosos sim-
plesmente predominariam, em lugar da maior regulamentação pública da economia.

A solução neocorporativista tentava substituir a política temporária de um gover-
no por  uma política mais permanente de Estado. A constituição do Conselho de De-
senvolvimento Econômico e Social com as representações dos interesses mais diversi-
ficados e as presenças de lideranças expressivas da sociedade civil resultou em fórum 
consultivo inédito na história do Brasil. A tônica dos debates foi os diagnósticos dos 
problemas sociais e setoriais, além das formulações de possíveis soluções. Os debates 
eram francos, diretamente com o presidente da República e os ministros de Estado.

A ideia do planejamento participativo percorreu diferentes ministérios governa-
mentais e empresas estatais. Suas equipes abraçaram a vontade coletiva de fazer o país 
retomar “a condução das rédeas de sua história”. Os sucessos do período não foram 
frutos de uma só liderança ou equipe. Por mais que a equipe econômica aparecesse na 
mídia, a política econômica de curto prazo, particularmente a política fiscal, não foi a 
razão isolada do sucesso. A política social ativa foi fundamental. Por exemplo, o esforço 
por unificar, melhorar o processo de controle e ajustar o foco dos diversos programas 
distributivos envolveu diversos ministérios e instituições financeiras públicas. 

O fato de os bancos públicos terem sido preservados, de ter sido afastada a ame-
aça da privatização e de se dar sentido de missão social às políticas públicas a serem 
operacionalizadas empolgou a maioria de seus empregados. Retomou-se o espírito pú-
blico. Entendeu-se que a maximização do lucro comercial permitiria bons resultados 
inclusive para sustentar as políticas públicas não-lucrativas.

O então ministro da Fazenda, Antonio Palocci, anunciou, no dia da posse de Lula 
– 1º de janeiro de 2003 –, os nomes de sua equipe e destacou que os escolhidos eram de 
escolas econômicas distintas. Ele achava que isso era importante para formar uma equipe 
que tivesse diversidade, mas coesão em cima dos objetivos fundamentais do Ministério. 

O Banco Central do Brasil, entretanto, se manteve na mesma linha de pensa-
mento econômico até então hegemônica. Nos bancos públicos federais, surgiu a opor-
tunidade de escolher profissionais formados em escolas econômicas distintas. O minis-
tro praticamente descartou os nomes inicialmente mais cotados para o Banco do Brasil 
e a Caixa Econômica Federal, que tinham origem nos sindicatos dos bancários. Palocci 
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esclareceu que não seria necessária a mudança no estatuto dessas instituições para 
permitir a nomeação de presidentes sem diploma universitário, pois o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva sabia da exigência estatutária de diploma e a atenderia.

A demanda de políticos partidários do governo, ligados aos sindicatos dos bancá-
rios, voltar-se-ia, então, para ocupar as diretorias nos bancos federais e, principalmente, 
nos fundos de pensão de empresas estatais. A expectativa era a de que a proximidade 
dos bancários com alguns ministros de Estado ou com um nome cogitado para a presi-
dência do Banco do Brasil favoreceria os nomes ligados aos sindicatos.

No entanto, o novo governo decidiu optar por soluções técnicas para indicar os 
presidentes das instituições financeiras públicas federais. A nomeação dos integrantes 
das novas diretorias do BB e da CEF mesclaria inclusive alguns integrantes da gestão 
anterior. A nova administração deu sinais imediatos de que iria preservar o saneamento 
financeiro e a “blindagem prudencial” contra novos rombos. As atribuições das duas 
instituições federais foram mantidas. As mudanças seriam mais percebidas nas priori-
dades setoriais, principalmente, nos recursos destinados aos programas sociais.

Uma linha que seria fortalecida, por exemplo, era a que financiava o Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), onde o Banco do Brasil tinha R$ 
2 bilhões emprestados a 700 mil famílias. A estrutura física do Banco permitiria o atendi-
mento a mais de um milhão de famílias, desde que fosse remunerado pelo Tesouro.

Havia pressão na mídia para manter o perfil “empresarial” defendido pelo então 
presidente do BB, Eduardo Guimarães. Ele considerava “questão de responsabilidade 
fiscal” manter o banco federal como empresa voltada a dar lucro e não só como agente 
de políticas públicas. A clara separação entre os dois papéis, em sua opinião, não era 
conflitante e teria sido justamente a grande conquista do governo FHC em relação ao 
Banco. Guimarães atribuiu o fracasso da operação de venda das ações do BB às incer-
tezas dos investidores com relação justamente a este ponto: a continuidade ou não da 
orientação de fazer o Banco dar lucro. A equipe econômica que saía adotou este hábito: 
atribuir seus fracassos ao futuro. Depois que o “futuro esperado” chegou, com a nova 
equipe, passou a atribuir os sucessos ao passado...

Enquanto não se decidia a escolha da nova direção do Banco do Brasil, em meados 
do mês de janeiro de 2003  anunciou-se que a compra da subsidiária do espanhol BBVA no 
Brasil, por R$ 2,63 bilhões, isolava o Bradesco na liderança do setor bancário privado. Seus 
ativos estavam sendo reforçados em 12%, ou R$ 16 bilhões, o que o colocava à frente do 
BNDES. Com R$ 157 bilhões em ativos, o maior banco privado passou a ter R$ 23 bilhões 
a mais que o porte do Itaú, que era próximo do volume de ativos da Caixa Econômica 
Federal. Faltavam apenas R$ 50 bilhões para chegar ao porte do BB. Pela primeira vez 
um banco privado teria mais agências que ele: 3.366, contra 3.152. Considerando mais de 
duas mil agências do Banco Postal e correspondentes bancários, o Bradesco teria  nove mil 
pontos de atendimento. Outro fato inédito, que colocava novo desafio competitivo para o 
banco público: a carteira de crédito do concorrente privado, de R$ 59,3 bilhões, ficava prati-
camente igual à do BB. Portanto, o Bradesco passava a ter mais agências que o BB, mesmo 
número de clientes (14,3 milhões) e carteira de crédito de igual tamanho.
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Afinal, saiu a nomeação. O economista João Sayad, secretário municipal de Fi-
nanças da Prefeitura de São Paulo na gestão Marta Suplicy, foi apontado como o prin-
cipal responsável pela sugestão do executivo Cássio Casseb Lima para a presidência 
do Banco do Brasil. Ambos mantinham excelente relacionamento, desde que Casseb 
foi convidado por Sayad e seus dois sócios no banco SRL (Henri Philippe Reichstul e 
Francisco Luna) para ser o principal executivo dessa instituição, em 1990.

Formado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo (USP), 
Casseb trabalhou no mercado financeiro em 1976, no Banco de Boston. Passou pelo Ban-
co Francês e Brasileiro, SRL, e chegou à diretoria financeira do Citibank. Na função, 
era responsável por todas as operações de tesouraria do banco. Do Citi, Casseb passou à 
presidência da Credicard. Em maio de 1999, foi contratado pela família Steinbruch para 
ajudar na reestruturação do grupo, que tinha à época atividades nas áreas de mineração, 
siderurgia, têxtil e financeira. Casseb ficou no grupo Steinbruch até o fim de 2001, quan-
do montou a consultoria Traliz em sociedade com o então secretário de Planejamento 
do Estado de São Paulo e ex-presidente do Banco do Brasil, Andrea Calabi. Casseb fazia 
também ações filantrópicas. Era um dos fundadores do Instituto de Reciclagem do Ado-
lescente (IRA), que ajudava jovens carentes da favela do Jaguaré na capital paulista.

Palocci informou que a decisão de manter alguns nomes da antiga diretoria do 
BB era para dar mais tranquilidade ao processo de transição. O novo presidente do BB 
descartou a possibilidade de ingerências políticas na sua administração por dois moti-
vos: o Banco ter o capital aberto e desenvolver, satisfatoriamente, as funções públicas. 

O “risco político” do Banco do Brasil, tão temido pelos analistas de mercado, 
foi atenuado com a nomeação de Casseb para presidir a instituição. A nova dúvida 
era se o Banco manteria a trajetória de bons resultados. A concessão de crédito para 
setores considerados maus pagadores concentrava as discussões em torno do BB entre 
esses analistas. Na realidade, não havia incompatibilidade entre obter lucro e conce-
der empréstimo para o setor agrícola e as pequenas e médias empresas, desde que os 
mecanismos de controle de risco fossem rígidos. Manter as empresas estatais, como o 
BB e a Petrobras, dando lucros, era essencial para a manutenção do superávit primário – 
condição imposta pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no acordo então vigente. 
Com estatais lucrativas, o governo evitaria novos gastos com capitalização e aumentaria 
a arrecadação de impostos e o recebimento de dividendos.

O Banco do Brasil deveria continuar crescendo e ser competitivo, durante o go-
verno Lula, e ao mesmo tempo reforçar seu papel de agente de políticas públicas. “Se 
não tiver mercado para crescer, vamos crescer tomando mercado dos outros”, anunciou 
o novo presidente do BB, ao tomar posse. Em sua gestão, sinalizou, o BB deveria in-
tensificar operações com micro e pequenas empresas e ampliar parcerias com estados 
e prefeituras. Deixou claro que a geração de lucro para remunerar os acionistas conti-
nuaria sendo “um imperativo”. Nos segmentos de mercado onde já era líder, como o 
de varejo (pessoas físicas, micro e pequenas empresas), assegurou que o BB faria tudo 
para manter sua posição e, nos segmentos em que o Banco ainda não estava em primei-
ro, pretendia torná-lo líder. Outro segmento no qual o Banco poderia crescer, em sua 
opinião, era o de previdência complementar.
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Visivelmente emocionado, Casseb abandonou o texto que havia preparado e fez 
discurso de improviso, destacando a preocupação em sinalizar uma política de valoriza-
ção dos recursos humanos do Banco. Ele pretendia fazer da motivação e satisfação dos 
empregados o grande diferencial competitivo a favor do BB na disputa com os bancos 
privados. “O nome do jogo é gente”, disse ele. Com isso, sinalizou nova perspectiva 
para o corpo funcional.

O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, reforçou os sinais de que o governo 
não permitiria que o Banco gerasse prejuízo. Os custos das políticas públicas a serem 
executadas pelo BB seriam transparentes e sairiam de fontes apropriadas de recursos. 
Ao contrário do que tinha ocorrido no passado, não haveria a volta de subsídios implí-
citos, concedidos à custa da corrosão do capital do Banco. A explicitação dos subsídios, 
a partir de recursos orçamentários, seria parte do compromisso governamental de uma 
gestão fiscal responsável.

Frente à desconfiança dos analistas, o Banco do Brasil aprofundou seu compro-
misso com o mercado de capitais ao adotar padrões de governança corporativa aderen-
tes ao Novo Mercado da Bovespa. Essa iniciativa voluntária da nova direção caracteri-
zou a disposição em oferecer maior transparência, aprimorar o relacionamento com os 
investidores e garantir o equilíbrio de direitos entre os acionistas. Isso ocorreu, embora 
o maior acionista fosse o Tesouro Nacional com 71,8% do capital, seguido pela Previ, 
com 13,8%, e o BNDESpar, que possuía 5,8% do capital. As demais ações (8,6%) esta-
vam disseminadas no mercado. A base acionária do Banco caracterizava-se por ser ex-
tremamente pulverizada em termos de quantidade de acionistas. Ao final de 2003, da 
base total (329.334 acionistas) 90% possuíam até 50 mil ações, representativas de ape-
nas 0,3% do capital, enquanto os três maiores acionistas detinham 91,4% do capital.

A orientação geral dos negócios do Banco do Brasil era de competência do Conse-
lho de Administração (CA). Apenas o vice-presidente do CA acumulava função execu-
tiva, como presidente do Conselho Diretor (CD). Nas decisões sobre políticas, estraté-
gias corporativas, plano geral de negócios, plano diretor e orçamento global eram sempre 
necessários os votos favoráveis de, no mínimo, cinco dos sete conselheiros, ou seja, pelo 
menos um representante dos acionistas minoritários tinha de estar de acordo.

Conforme previsto no estatuto social, o CA era integrado por sete membros, 
entre os quais até três indicados por minoritários. Entre estes, um cargo era reserva-
do para representante dos funcionários, por indicação de clubes de investimento que 
detivessem, no mínimo, 3% do capital votante. Como a Previ, o fundo de pensão dos 
funcionários do BB, era também o maior acionista minoritário, ela respondia pela indi-
cação dos conselheiros previstos para os assentos de acionistas minoritários.

A partir do relatório anual 2003, passou-se a divulgar breve apresentação do cur-
rículo profissional dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fis-
cal. É interessante observar que, considerando os três representantes indicados pelos 
acionistas minoritários (Previ e BNDESpar), o representante indicado pelo ministro 
do Planejamento e próprio presidente do CA (secretário-executivo do Ministério da 
Fazenda), todos os cinco possuíam  sólida formação acadêmica na tradição nacional-
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desenvolvimentista. Outro representante indicado pelo ministro da Fazenda era um 
funcionário de carreira desse ministério, secretário-adjunto do Tesouro Nacional. Por-
tanto, o único profissional originário do mercado (setor privado) era o próprio presiden-
te do CD e vice-presidente do CA.

Em 2003, o CA passou a contar com o apoio de um comitê de auditoria nas fun-
ções de auditoria interna e fiscalização. Além disso, o BB estava sujeito à fiscalização do 
Banco Central do Brasil, Tribunal de Contas da União e auditoria externa, que, por de-
terminação do próprio Banco Central, era substituída a cada quatro anos. O Conselho 
Fiscal, órgão de controle e fiscalização dos atos administrativos, era formado por cinco 
membros, sendo três eleitos por acionistas minoritários e dois indicados pelo ministro 
da Fazenda. Um deles era o procurador da Fazenda Nacional e o outro, membro da 
Secretaria do Tesouro Nacional.

Logo, em fevereiro de 2003, o CA aprovou nova estrutura organizacional para a 
empresa, reforçando o modelo de governança corporativa iniciado em 2001. A gestão 
de negócios seria exercida pela diretoria-executiva, formada pelo Conselho Diretor – 
composto pelo presidente, sete vice-presidentes – de Negócios Internacionais e Ata-
cado, de Varejo e Distribuição, de Agronegócios e Governo, de Finanças, Mercado de 
Capitais e Relações com Investidores, de Tecnologia e Logística, de Crédito e Gestão 
de Riscos, de Gestão de Pessoas – e cinco diretores estatutários. 

Segundo os breves currículos profissionais, apresentados no relatório anual de 
2004, apenas três membros do CD não eram funcionários do Banco. Inclusive os novos 
presidentes – Rossano Maranhão, a partir de novembro de 2004, e seu sucessor, An-
tonio Francisco de Lima Neto, a partir de dezembro de 2006 – eram funcionários da 
“Casa”.  A corporação adquiriu, assim, certa característica de autogestão. 

O sistema de gestão contava também com o auxílio de auditoria interna e siste-
ma de controles internos, que respondiam pela conformidade das operações e negócios 
do Banco com os dispositivos legais, os regulamentos internos e a política da empresa. 
Além disso, comitês e comissões eram responsáveis por definir ações para o BB em 
seus diferentes negócios. Em outras palavras, todas as decisões eram tomadas em cole-
giado, não existindo alçadas individuais.

O BB apresentou sua política de divulgação de ato ou fato relevante, que re-
gulamentava o tratamento das informações privilegiadas. Demonstrava seu com-
promisso com a transparência. Adotou também política de negociação com valores 
mobiliários de sua emissão por todas as pessoas que, no conceito da empresa, eram 
consideradas  autorreguláveis. No fim de 2003, constavam da relação de autorre-
gulados, isto é, que deviam observar as normas da autorregulação, mais de seis mil 
funcionários e administradores.

O relacionamento do BB com seus acionistas e o mercado investidor  é feito pela 
Gerência de Relações com Investidores (RI), que coloca no portal  do Banco todas as 
informações relevantes. É interessante destacar as principais perguntas respondidas 
pela RI, em 2003, nas inúmeras reuniões locais e internacionais realizadas com analis-
tas de mercado de capitais.
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Perguntava-se, por exemplo, se o Banco do Brasil estava preparado para enfren-
tar cenário de redução das taxas de juros sem que tivesse sua rentabilidade afetada. 
Respondia-se que os aumentos de margem obtidos na intermediação financeira pro-
vinham, predominantemente, da capacidade de expandir seus ativos, valendo-se da 
escala. Com a combinação de redução de taxas de juros e crescimento econômico, o 
Banco entendia que haveria espaço para intensificação de operações com os segmen-
tos de varejo e de atacado, somando-se ao excelente desempenho que as operações 
exportadoras de agronegócios vinham apresentando, amortecendo, portanto, a pressão 
da queda do spread na sua margem financeira.

Justificava que a carteira de crédito de agronegócios estava aumentando sua par-
ticipação no portfólio de crédito do Banco, porque ele era o pioneiro na concessão de 
crédito rural no país e líder nesse segmento. O agronegócio era um dos mais eficientes 
e competitivos setores da economia brasileira. Contribuía significativamente para o 
superávit do balanço comercial e possuía, portanto, papel estratégico no crescimento 
econômico do Brasil. Dessa forma, o crescimento da carteira de crédito de agronegócio 
acompanhava a expansão desse setor nos últimos anos e o aumento dos recursos ofi-
ciais para o financiamento dessa atividade.

Apresentando números contábeis, a RI respondia à dúvida sobre se o Banco do 
Brasil teria sobra de capital suficiente para suportar a necessidade de crescimento de 
sua carteira de crédito. A melhoria do seu desempenho estava permitindo ao Banco 
honrar seus compromissos com pagamento de dividendos aos acionistas, além de in-
corporar lucros, possibilitando a capitalização necessária à alavancagem financeira de 
novos negócios. No fim de dezembro de 2003, o BB registrava excesso de patrimônio 
líquido da ordem de R$ 3,4 bilhões, o que possibilitaria crescimento de até R$ 30,8 
bilhões em ativos ponderados a 100% pelo risco, como era o caso das operações de 
crédito, atendendo o Acordo de  Basileia.

A área de Relações com Investidores negava então que a rentabilidade do Banco 
pudesse ser afetada por ingerência política ou por conta de seu papel social. O BB con-
siderava que suas responsabilidades na execução de políticas públicas do governo não 
eram incompatíveis com as prerrogativas de empresa de capital aberto, no caso, com-
partilhadas pela União e por acionistas minoritários. Nesse sentido, seu estatuto social 
disciplinava as relações entre o Banco e seu controlador, a União, com o objetivo de 
garantir a remuneração adequada à empresa no cumprimento de sua missão em relação 
às políticas públicas. A contratação ficava condicionada, conforme o caso, à colocação 
dos recursos correspondentes à disposição do Banco e ao estabelecimento da devida 
remuneração. Seria necessária também prévia e formal definição da adequada remune-
ração dos recursos a serem aplicados em caso de equalização de encargos financeiros. A 
remuneração nunca poderia ser inferior aos custos dos serviços prestados.

À pergunta sobre se o Banco do Brasil iria entrar no Novo Mercado da Bovespa, 
respondia-se que, nas reformas estatutárias de 2001 e 2002, ele incorporou em seus esta-
tutos todas as exigências contidas nos regulamentos desse Novo Mercado. A maior difi-
culdade era a previsão para que o acionista controlador promovesse medidas tendentes a 
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manter em circulação, no mínimo, 25% das ações de emissão do Banco. Não havia ainda, 
até aquele ano, decisão tomada pela administração da empresa no sentido de assinar o 
contrato para formalizar a entrada no Novo Mercado, pois isso dependia da concordância 
do acionista controlador.  Posteriormente, em 2006, o BB aderiu ao Novo Mercado.

O Banco do Brasil passou a adotar princípios de gestão referenciais para o mercado. 
Foi a primeira empresa federal a aderir ao Novo Mercado da Bovespa, segmento que 
reunia as instituições com as mais rigorosas práticas de governança corporativa. Nesse 
sentido, o estatuto do BB previa práticas que garantiam o equilíbrio de direitos entre os 
acionistas, a sustentabilidade dos negócios, a transparência, a prestação de contas para 
acionistas e para a sociedade, e a ética no relacionamento com seus públicos.

Exemplo interessante de debate em torno do maior banco público brasileiro ocor-
reu durante o prazo para o investidor aderir à oferta de ações do Banco do Brasil, encer-
rado em 23/06/2006. Com expectativa de movimentar mais de R$ 2 bilhões, a operação 
obrigava o investidor a pesar riscos e oportunidades de um papel já listado na Bovespa 
e de  instituição dividida entre o interesse público e o privado. Os analistas de merca-
do diziam que o Banco estava sendo bem-administrado, e não havia risco concreto de 
insolvência, já que o governo federal injetou bilhões na instituição, trocando “créditos 
podres” por papéis do Tesouro. Mas havia ainda limitações ao enxugamento de custos, 
dada a estabilidade dos funcionários concursados, além da grande exposição no financia-
mento ao agronegócio. O próprio BB advertia no prospecto da oferta de ações que a car-
teira de crédito rural representava um terço de seu portfólio total, com margens de spread 
de 5,81% ao ano, sensivelmente menor do que os 30,94% cobrados no varejo. 

Com relação aos bancos privados concorrentes, a ação do Banco era das mais 
baratas na bolsa.  Os papéis do Banco eram negociados, por exemplo, a 2,1 vezes o seu 
valor patrimonial, ante 2,8 vezes no caso do Bradesco e 3,6 vezes no do Itaú. Mas, nessa 
diferença estava implícito o risco político de, como banco público, ele poder ser usa-
do para políticas de governo, o que costumava contrariar o interesse dos minoritários. 
Como exemplo de interferência política, citava-se a iniciativa na área de microcrédito 
com a criação do Banco Popular do Brasil, quando o BB gastou muito e teve perdas ele-
vadas com a inadimplência. Outro caso criticado foi o fracasso das relações societárias 
na Maxblue Holdings e na sua controlada Maxblue DTVM, inclusive com o fim da parceria 
entre o Banco do Brasil e o alemão Deutsche Bank, firmada em 2001.

O maior trunfo do BB era considerado a escala. A maior rede de distribuição do 
país com 3,6 mil agências e 13,9 mil pontos de atendimento permitiria ao Banco cres-
cer nas carteiras do varejo, segmento em que as margens eram maiores e que vinham 
sendo acirradamente disputadas. Havia ainda muito espaço para se expandir em crédi-
to direto ao consumidor, empréstimos pessoais e às pequenas e médias empresas. Se 
prosseguisse com a gestão mais profissional, adotada nos últimos anos, vislumbrava-se 
potencial de ganhos extraordinários para as ações. Em alguma medida, certos indicado-
res de eficiência do BB já se aproximavam aos dos bancos privados.

Para atender o compromisso de 25% de free float até 2009, assumido quando da 
entrada no Novo Mercado, em 2006, o BB realizou, novamente, oferta pública secun-



Banco do Brasi l  -  200 anos

163

dária de ações, cuja liquidação financeira ocorreu em 19/12/2007. A oferta foi de 117,7 
milhões de ações de sua emissão, sendo 100,4 milhões de propriedade da BNDES Par-
ticipações S.A. (BNDESpar) e 17,3 milhões da Caixa de Previdência dos Funcionários 
do Banco do Brasil (Previ), ao preço de R$ 29,25 por ação. O valor total da oferta foi de 
R$ 3,4 bilhões. Ao contrário do ocorrido em 2002, dessa vez houve sucesso, com a ofer-
ta pública secundária de ações contribuindo para elevar o free float do BB para 21,7%,  
contando agora com a participação de 119 mil acionistas da pessoa física. 

Evidenciando o comprometimento com as melhores práticas de governança cor-
porativa, o BB lançou seu Código de Governança Corporativa, que consolidava os prin-
cipais princípios e práticas da empresa. Esse código de governança ficou disponível no 
site de Relações com Investidores (RI) do Banco.

Exemplo de transparência ocorreu quando o BB destacou, entre os fatos mais re-
presentativos do exercício de 2007, a realização de estudos por parte da Secretaria do Te-
souro Nacional para a incorporação do Banco do Estado do Piauí (BEP) e para aquisição 
do controle acionário do Banco Regional de Brasília (BRB). A negociação para incorpo-
ração do Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) continuou ao longo do período e, em 
outubro, foram firmados os termos da operação, que ficaria condicionada à promulgação 
de resolução específica do Senado Federal e de decreto presidencial para a retirada do 
Besc e da Bescri do Programa Nacional de Desestatização (PND). A possível incorpo-
ração de bancos estaduais ampliaria a penetração e a capilaridade do Banco do Brasil, 
trazendo ganhos de escala. Tinha em vista fazer frente ao movimento de aquisição de 
instituições financeiras pelos principais concorrentes nos últimos anos.

O Bradesco resolveu criticar o crescente avanço do Banco do Brasil no mercado 
financeiro. Alegava que ele também gostaria de comprar mais bancos estaduais como o 
Besc e o BEP, que estavam no pipeline da privatização, porque fazia parte da sua estraté-
gia para enfrentar o avanço do banco espanhol Santander que, no final de 2007, efetuou 
a compra das operações brasileiras do ABN Amro. A área jurídica do banco privado da 
Cidade de Deus sustentava que o BB não poderia incorporar esses bancos estaduais sem 
que houvesse licitação. O paradoxal argumento baseava-se no fato de “o BB ser empresa 
privada, de economia mista, cujos acionistas privados estariam sendo privilegiados”. 

O Banco do Brasil reagiu apenas informando aos acionistas em “Fato Relevante” 
que, em 21 de maio de 2008, tinha dado início às negociações para incorporar também 
a Nossa Caixa, controlada pelo governo do Estado de São Paulo. Contrariados com a 
possibilidade de avanço do Banco do Brasil em São Paulo, os bancos privados pressio-
naram o governo do estado por causa das negociações para a venda da Nossa Caixa. 

Pelos dados de então, se conseguisse concretizar as compras dos quatro bancos 
estaduais (Santa Catarina, Piauí, Brasília e São Paulo), o Banco do Brasil cresceria o equi-
valente ao tamanho da captação do Santander/Banespa, agregando R$ 39,3 bilhões em 
depósitos. Considerando a carteira de crédito das instituições que seriam adquiridas, o 
BB conseguiria com as negociações R$ 11,5 bilhões, crescendo praticamente o equiva-
lente à carteira de crédito do Citibank e abrindo diferença de R$ 40 bilhões em relação à 
do segundo colocado nesse ranking: o Bradesco. Levando em conta os dados do balanço 
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de 2007 dos quatro bancos em avaliação pelo BB, a Nossa Caixa era a que tinha o maior 
volume de depósitos (R$ 32,4 bilhões), incluindo os judiciais (R$ 15,0 bilhões), e de 
crédito (R$ 8,7 bilhões). A rede de 559 agências da Nossa Caixa (552 no Estado de São 
Paulo) era mais complementar e o ativo mais valioso para o BB, que tinha 682 agências 
em São Paulo, a maioria em torno da capital, contra 1.022 do Bradesco e 814 do Itaú.

5.3. Orientação estratégica, desempenho e lideranças

Na mensagem do Conselho de Administração, inserida no Relatório Anual 2003, 
considerando o cenário esperado para o governo Lula, os novos conselheiros assumi-
ram “o compromisso de tornar o Banco do Brasil empresa ainda mais competitiva e 
comprometida com a sociedade brasileira. Para tanto, adotamos diversas iniciativas em 
continuidade ao aperfeiçoamento de nossas práticas de governança corporativa e ao 
fortalecimento do nosso papel como agente de políticas públicas, assim como nossa 
posição no mercado bancário brasileiro”.

Cabe observar nessa mensagem a dupla dimensão do compromisso: continuida-
de no plano microeconômico e superação, ou seja, ir além do realizado anteriormente, 
sem descartar o alcançado na dimensão macrossocial. Essa ênfase no comprometimen-
to com a sociedade brasileira ao cumprir papel-chave como agente de políticas públicas 
seria a maior novidade face ao modelo empresarial antes predominante. Mas já alertava 
que a disputa por liderança no mercado, nos anos vindouros, seria mais ferrenha.

A responsabilidade socioambiental foi incluída, explicitamente, na estratégia 
corporativa. A nova administração conferiu maior visibilidade e propriedade aos obje-
tivos e ações dessa responsabilidade social e ambiental, bem como maior valorização e 
comprometimento do corpo funcional, inclusive com a criação da Vice-Presidência de 
Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental. Essa especialização sinalizava 
que, a partir de então, reconhecia-se que o fator de diferenciação entre as empresas era 
o denominado “capital humano”, ou seja, gente.

Tinha passado a época daqueles gestores confiantes que as desigualdades sociais 
pudessem ser diminuídas apenas à medida que se favorecesse a competitividade geral. 
Eles minimizavam a proteção social e maximizavam o esforço individual. Chegaram 
outros gestores que priorizavam a proteção contra a competição social. Na escolha en-
tre a competitividade e a solidariedade, priorizavam esta última. O instinto de proteção 
passou a ser predominante no corpo funcional, estimulando as pessoas que se interes-
sassem pela eliminação das desigualdades sociais. Tratava-se de superar o instinto de 
competição até então predominante, convencendo as outras pessoas que insistiam na 
convicção de que as desigualdades eram naturais e, como tal, não eram elimináveis.

Para aguçar essa sensibilidade em relação aos anseios da sociedade brasileira, in-
clusive os de caráter mais urgente, que exigiam ações sociais de impacto, o BB tornou-se 
um dos principais parceiros do programa governamental Fome Zero.  Ao longo do ano 
de 2003, constituiu quase 1,4 mil comitês, atendendo cerca de 700 mil pessoas. O Banco 
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também ajudou a distribuir mais de 1,7 mil toneladas de alimentos para entidades cadas-
tradas no programa. Outra maneira em que aliou geração de oportunidades com imagem 
pública foi pela via dos patrocínios de eventos esportivos e culturais, gerando, naquele 
ano, 9,2 mil empregos temporários. Merece destaque especial também o trabalho volun-
tário que quase 11 mil funcionários do Banco do Brasil e seus familiares faziam na área de 
educação, em programas especialmente voltados para crianças e adolescentes.

O BB participou ativamente do Programa Fome Zero do governo federal, atuan-
do no pilar de políticas estruturais, voltadas para o combate às causas mais profundas 
da pobreza. Em dois anos, mais de 1,5 milhão de pessoas foram beneficiadas pelo 
conjunto das ações desenvolvidas em 1.935 municípios brasileiros. Paralelamente, o 
BB desenvolveu plano de ação específico. No Painel de Ações Sociais, entre outras, 
apresentavam-se as seguintes: Programa Adolescente Trabalhador, Programa de In-
clusão Digital, Voluntariado BB, BB Educar, Oficina Pão e Beleza e arrecadação de 
alimentos nos eventos esportivos e culturais patrocinados pela empresa.

Além dos programas citados, o BB se destacou com a estratégia de Desenvol-
vimento Regional Sustentável (DRS), que visa gerar trabalho e renda de forma sus-
tentável, inclusiva e participativa. Seguia-se a lógica econômica que considerava as 
características locais e potencialidades das comunidades pobres. Na primeira fase de 
implementação da estratégia, foram priorizadas atividades produtivas com a visão de 
cadeia de valor em localidades com  menores Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do país. Situavam-se nas regiões Norte e Nordeste, nos municípios da Bacia 
do Itabapoana, no Estado do Rio, e nos municípios dos Vales do Mucuri, no Espírito 
Santo, do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e do Ribeira, em São Paulo.

Também a Fundação Banco do Brasil passou a atuar em sinergia de ações com o 
Programa Fome Zero do governo federal, priorizando ações estruturais, como educação, 
ciência e tecnologia e foco na geração de trabalho e renda. Sua atuação passou a ser, prin-
cipalmente, no semiárido brasileiro, que incluía a região Norte de Minas Gerais e ia até o 
Maranhão, cujos públicos prioritários eram os assentados pela reforma agrária ou as pes-
soas da agricultura familiar tradicional. Usava tecnologia social no combate à pobreza.

Após 2002, o Banco do Brasil ampliou a oferta de crédito de forma responsável, 
colaborando com os planos governamentais. Das quatro áreas de negócios estratégicas 
para o desenvolvimento – agronegócios e crédito agrícola; urbanização e crédito imo-
biliário; inclusão social na economia de mercado, crédito ao consumidor e às micros e 
pequenas empresas; inserção internacional e financiamento do comércio exterior – o 
BB tinha atuação ativa em três delas. Historicamente, a responsabilidade maior pelo 
crédito imobiliário recaía sobre a Caixa Econômica Federal.

O BB fortaleceu sua atuação como banco público orientado para o desenvolvi-
mento econômico e social do país. Em 2003, quase 900 mil famílias foram atendidas 
pelo Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar (Pronaf) e pelo Banco da Ter-
ra; mais de 530 mil micro e pequenas empresas beneficiaram-se de linhas de crédito 
para investimento e capital de giro; e US$ 4,4 bilhões em exportação foram alavancadas 
pelo Programa de Apoio às Exportações (Proex).
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No primeiro ano do novo governo, o agronegócio, financiado pelo Banco, foi, em 
grande parte, responsável pelo bom desempenho do balanço comercial brasileiro. Mas 
não foi só essa a marca do período. Vislumbrava-se a massificação do mercado consu-
midor, abrindo novas oportunidades de negócios. Atendendo à diretriz governamental 
de inclusão bancária da população informal e de menor renda, o BB investiu na criação 
de duas subsidiárias integrais. Uma foi o Banco Popular do Brasil (BPB), que preten-
dia ampliar sua atuação no campo das microfinanças. A outra, a BB Administradora de 
Consórcios, que buscava oferecer mais opções para aquisição de bens móveis duráveis 
e de serviços aos potenciais clientes.

Por outro lado, o Banco reviu suas parceiras estratégicas no atendimento dos 
clientes de alta renda. Reorganizou as relações societárias na Maxblue Holdings e na 
sua controlada Maxblue DTVM. O fim da parceria entre o Banco do Brasil e o Deutsche 
Bank, firmada em 2001, representou o ponto de partida na iniciativa do BB de atuar de 
maneira independente junto ao segmento de alta renda.

O conglomerado Banco do Brasil, além do banco múltiplo e da entidade fechada de 
previdência complementar, reunia 15 empresas controladas com participação de 100%: 
BB DTVM, BB Investimentos, Banco Popular do Brasil, BB Viena, BB Consórcios, BB 
Securities LLC, BB Securities, Cobra Tecnologia, BB Corretora de Seguros, BB Leasing, 
BB Cartões, BB Leasing Company, BAMB – Brazilian American Merchant Bank, BB Turis-
mo, Brasil Aconselhamento Financeiro e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários/
BAF. Por meio de seu banco de investimento, o BB detinha participações estratégicas 
nas seguintes coligadas: Brasilsaúde, Brasilcap, Brasilprev, Brasilveículos, SBCE, Alian-
ça do Brasil, Ativos S.A., Cibrasec, Visa Vale, Visanet, TecBan. Patrocinava a Fundação 
Banco do Brasil, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), e a 
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi).

A criação do Banco Popular do Brasil (BPB) foi impulsionada tanto pela política 
do governo federal de dar incentivo à inclusão bancária quanto pela abertura de novas 
oportunidades de mercado. No segundo semestre de 2004, o BPB iniciou suas opera-
ções em âmbito nacional, após concluir a fase pré-operacional. Entre outros aspectos, 
essa fase possibilitou o processo de capacitação e aprimoramento dos recursos humanos 
e tecnológicos integrantes de sua rede de atendimento. Em setembro, iniciou-se proje-
to de parcerias com empresas que se relacionavam com o mesmo público-alvo.

Até dezembro desse ano, o BPB conquistou 1,1 milhão de correntistas (superan-
do a meta de um milhão de clientes definida para 2004) em mais de 5.530 pontos de 
atendimento, espalhados em 1.540 municípios. Os números representavam média diá-
ria de abertura de sete mil contas simplificadas e 4,5 correspondentes não-bancários.

Além de incluídos no sistema bancário, os clientes do BPB puderam usufruir do 
acesso a crédito, com juros de 2% ao mês. O volume de operações de crédito no ano 
de 2004 foi de R$ 21,3 milhões, concedidos a 197 mil clientes. Cerca de dois milhões 
de transações de recebimento e pagamento foram realizadas, englobando recursos da 
ordem de R$ 200 milhões. No ano seguinte, foram realizadas  mais de 1,6 milhão de 
operações de crédito, encerrando o exercício com saldo de R$ 79,5 milhões. Em escala 
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crescente, o Banco do Brasil e o Banco Popular do Brasil viabilizaram, no exercício de 
2007, 1,9 milhão de operações de microcrédito para o público de menor renda. No to-
tal, foram concedidos R$ 769,7 milhões dessa modalidade de crédito popular.

O BPB, subsidiária do Banco do Brasil para microfinanças, resolveu, em 2006, 
mudar sua metodologia de concessão de crédito, em iniciativa destinada a baixar a 
elevada inadimplência. No balanço de 2005, as operações de crédito classificadas como 
risco “H” (empréstimos dados como praticamente perdidos) chegaram a 20% da cartei-
ra. O projeto de instalar unidades de atendimento em praças desassistidas também foi 
desacelerado, devido aos elevados custos de comunicação e de transporte.

Pela metodologia de atendimento anterior, todo novo cliente era contemplado 
com limite de crédito de R$ 50, que era duplicado progressivamente, conforme o cor-
rentista se mostrava um bom pagador, até o teto de R$ 600. No novo sistema, quem 
abrisse conta não teria crédito antes de movimentar a conta por 90 dias. Após observar 
o comportamento do cliente, o BPB concederia ou não limite de crédito, com base em 
modelo de avaliação de risco.

A inadimplência total chegou a mais de 30%, porque a instituição estava exploran-
do nicho desconhecido. Em ano e meio de operação, porém, foi possível reunir uma base 
de dados que permitia avaliar o risco desse público. O nível de atraso nos pagamentos 
das prestações dos financiamentos caiu para 17%. O novo modelo de avaliação de risco 
foi desenvolvido pelo BB, dentro da nova estratégia de estreitamento das relações. O 
Banco também passaria a fazer trabalhos em áreas como desenvolvimento de produtos e 
distribuição para reduzir custos e aproveitar a experiência da “empresa-holding”. 

Buscou-se ainda maior integração dos canais de distribuição. Clientes do BB 
poderiam fazer movimentações nos pontos de atendimento do BPB, e os terminais 
de autoatendimento do BB seriam abertos para os cerca de 1,5 milhão de clientes do 
BPB. A aproximação com o BB e a nova metodologia de concessão de crédito também 
iriam reforçar a imagem de banco do BPB. Não estava claro para todos os clientes que o 
BPB era um banco, em que os deveres contratuais estabelecidos com ele deveriam ser 
cumpridos. Muitos clientes o identificavam como uma financeira ou até mesmo como 
programa social do governo federal.

Finalmente, em 15 de maio de 2008, o Banco do Brasil anunciou que iria absor-
ver as operações do Banco Popular do Brasil, sua subsidiária para atender clientes de 
baixa renda. Na prática, isso significou a incorporação da instituição financeira que re-
presentou uma das primeiras iniciativas do governo Lula para democratizar o acesso a 
serviços bancários. Toda a estrutura montada pelo Banco Popular foi transferida para o 
BB, passando a funcionar sob nova diretoria, chamada de Diretoria de Menor Renda. 

O objetivo era reunir, em uma mesma área do Banco, todas as operações com 
pessoas que tinham renda mensal de até um salário mínimo, o que tornaria a atuação 
nesse segmento mais eficiente. Em março de 2008, o Banco Popular tinha 1,4 milhão 
de clientes. O BB, por sua vez, tinha 8,3 milhões de correntistas com renda de até um 
salário mínimo, dentro de um universo total de 26 milhões de clientes. Além de absor-
ver o BPB, a Diretoria de Menor Renda  seria responsável por gerenciar corresponden-
tes bancários e programas de desenvolvimento regional do BB.
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Desde que iniciou suas operações, o Banco Popular do Brasil tinha acumulado R$ 
144 milhões em prejuízos. Em 2007, as perdas foram de R$ 16 milhões. Isso representou 
o “custo de aprendizado”, ou seja, de acumular experiência no relacionamento com esse 
segmento de baixa renda. Quando aumentou a mobilidade social, as pessoas que antes 
não tinham acesso a serviços bancários, público-alvo do BPB, começaram a procurar dire-
tamente o BB, o que acabou tornando desnecessária a existência da subsidiária.

Entre outras medidas para a democratização do acesso ao crédito, o Banco do 
Brasil abriu, em 2004, cerca de um milhão de contas correntes simplificadas, isentas de 
tarifa e da agora extinta Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão 
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF) para os aposenta-
dos e beneficiários do INSS que recebiam até  dois salários mínimos. No final do ano 
seguinte, registrou 941,3 mil dessas contas.

Em junho de 2004, o Banco lançou o BB Crédito Pronto, linha de microcrédito di-
recionada para pessoas físicas de menor renda.  A linha reunia as condições adequadas às 
necessidades de crédito do público-alvo, tais como encargos financeiros acessíveis – taxa 
de juros de 2% ao mês, prazo de quatro a 24 meses e tarifa reduzida. Foram contratadas, 
naquele ano, 488 mil operações, totalizando R$ 241 milhões de recursos aplicados.

O volume aplicado em microcrédito totalizou R$ 852,3 milhões em 2005, desem-
penho que possibilitou ao Banco do Brasil encerrar o período com saldo de R$ 383,6 
milhões e atender  à exigibilidade de aplicação de 2% dos depósitos à vista, conforme 
estabelecido pelo Banco Central do Brasil. A linha BB Crédito Pronto  foi destaque no 
resultado, pois foi responsável por 96,4% do volume contratado, com cerca de 1,1 mil 
operações no ano. Essa modalidade beneficiou mais de 870 mil microempreendedores. 
Para apoiar os microempreendedores, formais ou informais, com renda anual de até R$ 
60 mil, o BB passou a articular parcerias, via contratos de aquisição da carteira de crédi-
to, com instituições voltadas para o microcrédito, no âmbito do Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).

Também no apoio às Micro e Pequenas Empresas (MPE), o BB se destacou: 
foram disponibilizados recursos da ordem de R$ 17,2 bilhões para operações de capital 
de giro e financiamentos de investimentos em 2004. A importância desse segmento 
para a economia podia ser expressa em outras estatísticas: eram 5,5 milhões de peque-
nos empreendimentos, o que equivalia a 99,4% do total das empresas formais brasilei-
ras; elém de que empregavam 41,4% dos 27,2 milhões de trabalhadores com carteira 
assinada. O BB tinha em sua carteira de pessoas jurídicas, no fim de 2004, mais de 1,3 
milhão de clientes MPE, confirmando-o como o banco capaz de gerar emprego e renda 
nesse segmento, em curto período de tempo,

O Banco do Brasil contava também com diversas linhas de crédito para financia-
mento de cooperativas e de seus cooperados. No apoio ao cooperativismo e associativis-
mo, o BB estruturava produtos e serviços exclusivos para as cooperativas. Foram sendo 
estabelecidas parcerias com cooperativas de crédito, para que essas atuassem como cor-
respondentes não-bancários, ampliando a prestação de serviços para cooperados e não-
cooperados, inclusive para comunidades desprovidas de rede bancária tradicional.
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Em que pesem todas essas ações sociais que não visavam propriamente ao lucro, 
mas sim ao bem-estar social,  em sintonia com as políticas públicas em curso no governo 
federal, durante esse período, os lucros foram, inclusive em termos reais, os maiores da 
história recente do Banco do Brasil. Iniciou, em 2003, com lucro de R$ 2,4 bilhões, 17,4% 
superior aos R$ 2 bilhões registrados em 2002, que por sua vez tinha crescido significa-
tivamente em relação ao lucro de R$ 1,1 bilhão, em 2001. O retorno sobre o patrimônio 
líquido manteve-se praticamente no mesmo patamar do ano anterior, alcançando 22,3%. 
O salto em relação aos anos anteriores tinha ocorrido depois da reestruturação patrimo-
nial, quando saiu da faixa entre 11,6%, de 1999, e 12,9% , de 2001.

Em 2004, embora o lucro líquido tenha se elevado para R$ 3 bilhões, a renta-
bilidade não variou muito: 23%. No ano seguinte, o lucro alcançou R$ 4,1 bilhões e a 
rentabilidade, 26,8%. Finalmente, em 2006, o lucro líquido se elevou, significativa-
mente, para R$ 6 bilhões, 45,5% maior que o registrado em 2005, com  rentabilidade 
patrimonial de 32,1%. Essa performance permitiu a distribuição de R$ 2,4 bilhões a 
título de remuneração aos acionistas, R$ 1 bilhão como dividendo e R$ 1,4 bilhão na 
forma de juros sobre o capital próprio.

O lucro líquido, em 2007, reduziu-se para R$ 5,058 bilhões, resultado 16,3% me-
nor (quase R$ 1 bilhão) do que o registrado em 2006. Entretanto, considerando o lucro 
recorrente (excluídos efeitos extraordinários), o resultado de 2007 (R$ 5,7 bilhões) foi 
56,8% superior ao recorrente registrado no ano anterior. Em 2006, o Banco do Brasil 
contabilizou R$ 2,3 bilhões em receitas extraordinárias, principalmente decorrentes da 
ativação do crédito tributário (R$ 1,9 bilhão) e do fechamento do acordo sobre o fundo 
de paridade Previ (R$ 899 milhões), mas descontando R$ 500 milhões para constitui-
ção de provisão excedente. Visava suportar volatilidades futuras das necessidades de 
provisão para devedores duvidosos na carteira de crédito. 

O Banco Central do Brasil tinha autorizado a ativação de créditos tributários, 
desde que fossem utilizados em até dez anos, ampliando o prazo anterior de cinco anos. 
Em 2007, em virtude do Programa de Afastamento Antecipado (PAA) para funcioná-
rios com mais de 50 anos de idade e com 15 anos de contribuição  para a Previ, e da 
reestruturação do plano de saúde administrado pela Cassi, houve registro da despesa 
de R$ 604 milhões e R$ 325 milhões, respectivamente.

Com essa diminuição do lucro líquido, o Índice de Rentabilidade (Lucro Lí-
quido / Patrimônio Líquido Médio) voltou ao patamar de 2003/2004: 22,5%. O Índice 
de Eficiência (despesas administrativas / receitas operacionais) com 51,4% também 
piorou em relação a 2005 e 2006, 48,1% e 47,5%, respectivamente, embora estivesse 
ainda melhor (porque menor) do que em 2003 (56,3%) e 2004 (54,2%).  O Índice de 
Cobertura (receita de prestação de serviços / despesas de pessoal) teve uma pequena 
queda em relação à tendência positiva de elevação que mantinha desde 2003: 80,6%, 
93,1%, 102,3%, 112,9% e 108,1%.

A Margem Financeira Bruta (MFB) representa o resultado do negócio de interme-
diação financeira antes das provisões para risco de crédito. Considerando o valor acumu-
lado em 2007, atingiu R$ 20,8 bilhões. Esse movimento ocorreu, basicamente, em função 
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da expansão do volume das operações de crédito. Porém, houve queda no spread da in-
termediação financeira em função do incremento nas operações de crédito com menores 
taxas de juros (crédito consignado e financiamento de veículos) e do menor volume com 
receitas de equalização. O spread sobre os ativos rentáveis caiu para 7,60 %, em 2007.

As receitas de operações de crédito elevaram-se para R$ 25,3 bilhões, em 2007, 
enquanto o resultado de operações com títulos e valores mobiliários caiu para R$ 12,6 
bilhões. Com a queda da taxa de juros de referência, isso ocorreu apesar de a carteira 
de títulos ter apresentado pequeno crescimento, para R$ 75,2 bilhões. 

A discussão sobre a lucratividade dos bancos públicos e a compatibilidade de 
resultados com a função pública gerava polêmica com seus críticos. Por exemplo, a di-
vulgação do resultado do BB  do ano de 2007 surpreendeu negativamente o mercado e 
as ações do Banco caíram, porque se esperava lucro semelhante aos de seus principais 
concorrentes privados com ações cotadas em bolsa de valores. A instituição lucrou R$ 
5,06 bilhões, contra R$ 8,01 bilhões do Bradesco e R$ 8,47 bilhões do Itaú. Como era 
de se esperar,  esses bancos privados tinham  estrutura de ativos e  composição passiva 
muito distinta das dos bancos públicos que cumpriam missão social.

Apesar dos lucros registrados nos últimos anos, o Banco do Brasil foi cobrado por 
esses críticos dos bancos públicos por “ainda estar em dívida com o Tesouro Nacional”. 
A instituição controlada pela União não teria dado retorno suficiente para compensar 
o dinheiro público gasto para saneá-la. Em junho de 1996, o governo investiu R$ 8 
bilhões para capitalizar o Banco do Brasil. Essa quantia, corrigida a valores de 2008, 
chegaria a quase R$ 17 bilhões. Desde então, o BB deixou para trás a era de prejuízos e 
gerou lucros anuais que somaram R$ 32,7 bilhões, se corrigidos pela inflação. Isso ren-
deu aos cofres públicos R$ 8,764 bilhões em juros e dividendos, 52% do valor aplicado 
em 1996. Restaria, então, valor próximo a R$ 8,2 bilhões “a ser pago”. O argumento 
dos defensores da privatização era o de que, 12 anos depois de receber R$ 8 bilhões do 
governo, o total devolvido pelo Banco do Brasil à sociedade sob forma de repasses de 
dividendos e juros sobre o capital próprio ao Tesouro apenas correspondeu à metade 
do investimento original corrigido para valor presente.

Esse cálculo não incluía o subsídio implícito em outra operação de troca de títulos 
com o Tesouro, realizada em junho de 2001, para retirar da contabilidade do Banco papéis 
desvalorizados de dívida pública e créditos inadimplentes, e substituí-los por outros de 
maior rentabilidade. Na época, essa operação envolveu R$ 12,5 bilhões. Para os críticos dos 
bancos públicos, o BB só poderia “pagar essa dívida” gerando dividendos para o governo. 

Corretamente, o então vice-presidente de Finanças e Mercado de Capitais do 
BB, Aldo Luiz Mendes, argumentou que a capitalização do Banco, em 1996, e a troca 
de títulos e créditos, em 2001, foram um acerto de contas com o passado e não a as-
sunção de  dívida para pagar no futuro. “Durante anos o BB assumiu obrigações do 
Tesouro, financiou dívidas do governo. A capitalização foi a forma de explicitar todos 
os passivos do governo” (FSP, 03/03/08). 

Além disso, ele defendeu que o retorno para o Tesouro não deveria ser avaliado 
só com base nos dividendos pagos, mas era preciso considerar a valorização do Banco, 
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cujo valor de mercado teria se elevado de R$ 7 bilhões para R$ 75 bilhões. Mesmo assim, 
considerava que o Banco seria capaz de gerar lucros suficientes para quitar a dívida das 
capitalizações feitas no passado pelo Tesouro. O perfil contemporâneo da instituição se-
ria perfeitamente compatível com lucros anuais de R$ 6 bilhões. Com isso, o BB poderia 
distribuir dividendos totais de cerca de R$ 2,4 bilhões e entregar  para o Tesouro R$ 1,5 
bilhão por ano. Considerando essa estimativa, o Banco do Brasil levaria em torno de cinco 
anos para compensar a capitalização do passado com repasses para o controlador.

Entretanto, o BB surpreendeu e calou momentaneamente esses críticos dos ban-
cos públicos. Seu lucro líquido atingiu R$ 2,347 bilhões no primeiro trimestre do ano de 
2008, ano em que comemorava os 200 anos de fundação do primeiro Banco do Brasil. Ga-
nhos dessa magnitude nunca foram obtidos por bancos privados no país em períodos de 
janeiro a março. No ranking dos maiores lucros bancários registrados em um primeiro tri-
mestre nos últimos 20 anos, o Bradesco vinha em segundo lugar, com R$ 2,102 bilhões, e 
a terceira posição era do Itaú, que lucrou R$ 2,043 bilhões, obtidos no mesmo período. 

Apesar da ameaça dos grandes concorrentes privados,  na véspera de completar 
200 anos, o Banco do Brasil mantinha-se como a maior instituição financeira do país, 
atendendo todos os segmentos do mercado financeiro. Entre os números que confir-
mavam essa posição de liderança, merecem destaque os R$ 357,8 bilhões em ativos, 
26 milhões de clientes correntistas, 15.297 pontos de atendimento em 3,2 mil cidades 
brasileiras, 42 pontos em 23 países como rede externa. Em 2007, o BB liderava tam-
bém em carteira de crédito (R$ 160,7 bilhões), crédito consignado (R$ 11,9 bilhões, 
ou 18,5% do mercado), financiamento à exportação (32,7% do mercado), câmbio ex-
portação (26,6% do mercado), captação total (R$ 260,6 bilhões), capitalização (24,6% 
do mercado), faturamento com cartões de crédito (R$ 22,5 bilhões), administração de 
recursos de terceiros (R$ 220,1 bilhões, 18,3% do mercado), arrecadação de tributos 
nas esferas federal, estadual e municipal (R$ 219,8 bilhões) e pagamento de servi-
dores públicos (5,2 milhões de servidores). Possuía também os maiores números em 
rede de máquinas de  autoatendimento (39.045 terminais) e em clientes habilitados a 
acesso em internet e mobile banking: 8,5 milhões. Essas lideranças eram resultados dos 
investimentos em tecnologia, da capacitação dos 81,9 mil funcionários, da estratégia 
de segmentação dos mercados, do atendimento especializado e da busca por eficiência 
nos processos internos, isto é, aumento de receitas e corte de despesas. 

Sempre que tinha oportunidade, a corporação lembrava da necessidade de cons-
tituição de mecanismo de defesa perene contra a ingerência política. Afirmava que 
todas essas conquistas eram também frutos do comprometimento com as melhores 
práticas de governança corporativa, evidenciado na adesão ao Novo Mercado da Bolsa 
de Valores de São Paulo (Bovespa), em 2006.

5.4. Segmentação dos mercados

A atuação do BB no mercado era orientada pelo foco estratégico no cliente. As 
demandas dos mercados em que o Banco atuava – Varejo, Atacado e Governo – eram 
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alinhadas às estratégias de relacionamento. Dessa focalização nascia o desenvolvimen-
to dos produtos, a estruturação e a colocação dos canais de atendimento em disponi-
bilidade. Ao longo do período posterior a 2002, os modelos de relacionamento com os 
diferentes públicos foram aprimorados a fim de conquistar e “fidelizar” clientes de 
diversos perfis. Desejava-se elevar o Índice de Comercialização, que era de apenas 2,8 
por pessoa física em 2002,  com a ampliação do número de produtos e serviços consu-
midos por cliente. Almejava-se também dar suporte à rede de agências na realização de 
novos negócios, contribuindo para a democratização da inclusão bancária e do acesso ao 
crédito, seguindo a diretriz da política pública.

No fim  do período  anterior ao da comemoração de seus 200 anos, a base de 
clientes do Banco do Brasil totalizou 26 milhões, sendo que, em 2002, era de 15,4 mi-
lhões. O programa de democratização de acesso ao Banco mostrava excelente resultado 
ao permitir a inclusão bancária de praticamente dez milhões de pessoas em cinco anos. 
Os clientes da pessoa físicas somavam 24,3 milhões e pessoas  jurídicas, 1,667 milhão 
contra 14,4 milhões e 1 milhão, respectivamente, em 2002. Do total de clientes pessoa 
jurídica do BB, 94,3% (ou 1.620.806) eram classificadas como microempresas e empre-
sas de pequeno porte, de acordo com os critérios definidos pelo Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Geral da Micro e Pequena Em-
presa). As grandes e médias empresas eram 29.117 e as corporate, 6.542. Os clientes ha-
bilitados a realizar transações por meio da internet elevaram-se de 6 para 8,5 milhões, 
de 2003 a 2007.

A sinergia entre os mercados Varejo, Atacado e Governo era verificada por meio 
dos convênios de folha de pagamento. Em dezembro de 2007, 7,4 milhões de clientes 
receberam seus proventos pelo Banco. As ações de “bancarização” também contri-
buíram para adicionar  dois milhões de clientes aposentados, poupadores e do setor 
informal ao conglomerado BB. 

Além dos clientes correntistas, o BB tinha,  no ano de 2006, 5,3 milhões de pou-
padores, 2,4 milhões de beneficiários do INSS não-correntistas e 1,1 milhão de clientes 
do Banco Popular do Brasil. Um ano depois, o BB já atendia 9,8 milhões de clientes 
não-correntistas (poupadores e beneficiários do INSS).

No Varejo, o Banco do Brasil atendia pessoas físicas e micro e pequenas empre-
sas. O modelo de segmentação desse mercado congregava seis faixas de relacionamen-
to. O Banco Popular do Brasil atendia clientes com renda declarada menor do que R$ 
720 ou investimentos abaixo de R$ 1.000. Os segmentos Preferencial “A” (renda entre 
R$ 750 e R$ 2.000 e volume de investimentos entre R$ 1.000 e R$ 5.000) e “B” (renda 
comprovada abaixo de R$ 750 ou investimentos abaixo de R$ 1.000) também focali-
zavam camadas de baixa renda. O segmento Exclusivo restringia-se à classe média de 
renda entre R$ 2.000 e R$ 10.000 ou volume de investimentos entre R$ 5.000 e R$ 
50.000. O segmento Estilo atendia à camada de renda mensal acima de R$ 10.000 ou 
investimentos superiores a R$ 50.000.

Para melhorar o atendimento aos clientes Private, que se caracterizavam pelo 
elevado volume de negócios realizados, com aplicações superiores a  um milhão de 
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reais, o BB inaugurou, em junho de 2004, seu primeiro escritório Private, localizado na 
cidade de São Paulo.  Ainda no primeiro semestre de 2005, foram instalados escritórios 
Private em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. No final de 2006, a base 
Private era composta de 8,9 mil clientes.

O modelo de relacionamento Banco do Brasil Estilo teve sua expansão iniciada 
no segundo semestre de 2004. Além da presença em Campinas – SP, foram instaladas 
mais duas agências, uma na cidade de São Paulo e outra na cidade do Rio de Janeiro. 
A expansão também contou, naquele ano, com a criação de outros 52 espaços Banco 
do Brasil Estilo em agências de Varejo distribuídas  por sete estados: Rio de Janeiro, 
Distrito Federal, Bahia , Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. No final de 
2006, a base Estilo era composta de 600 mil clientes.

O Banco do Brasil queria estreitar os laços com sua clientela de renda mais alta  
do Varejo e do Private, antes que um concorrente a atraísse. O esforço do BB era para 
blindar o Banco contra o ataque da concorrência, que já estava oferecendo atendimento 
diferenciado para o cliente de varejo de alta renda e mesmo o segmento private. O Ban-
co tinha uma marca forte, que transmitia segurança, e queria se aproveitar disso. Criou, 
então, uma Unidade de Alta Renda especialmente voltada para prestar atendimento  
exclusivo para esses clientes. Ela tinha sua sede em São Paulo, onde estava a maioria 
desse público.  O BB decidiu investir pesado no atendimento diferenciado, com agên-
cias especiais e consultores de investimento. 

O segmento de varejo de alta renda, batizado de Estilo no Banco do Brasil, era 
uma das prioridades e ficaria sob supervisão Unidade de Alta Renda. Inicialmente, os 
clientes do serviço Estilo  eram escolhidos entre os que tinham renda acima de R$ 8 
mil, em São Paulo e Rio, e R$ 10 mil no resto do Brasil, ou patrimônio acima de R$ 
50 mil. Corte que atingia 600 mil pessoas. Mas o Banco estudava reduzir esse limite, 
extremamente restritivo em algumas regiões, para nível mais próximo dos R$ 4 mil 
de renda exigida em segmentos de varejo de alta renda de outros bancos, como o Per-
sonnalité, do Itaú, e o Prime do Bradesco. Se o valor mínimo caísse, o total de clientes 
poderia passar para  um milhão. 

Para cuidar dessa clientela, foram preparados cerca de 600 gerentes de atendi-
mento. Cada um deveria cuidar de uma carteira com 200 clientes em média. Mas o 
número de gerentes poderia ser maior. A proposta era ter a oferta de serviços, o espaço 
estabelecido e, de acordo com o número de clientes, definir o total de gerentes.

Um dos públicos-alvo do Private do BB seria o empresário do agronegócio, aprovei-
tando a forte presença do Banco no setor, pelo fato de ser o seu maior financiador. Esse 
empresário precisava muito de orientação, pois se descapitalizava muito rapidamente em 
períodos de preços baixos no mercado. Por outro lado, nos períodos de alta dos preços 
das commodities, ele ganhava muito dinheiro,  e normalmente investia tudo em terras, o 
que provocava sua supervalorização que, no momento da crise, levava a mais prejuízos 
para o investidor.  O perfil desse cliente incluía a preferência para ativos reais, casos da 
terra, insumos, carros, coisas do seu universo de atuação.  Eles não confiavam muito em 
“papel”. Por isso, o BB queria incentivar a formação de reservas em aplicações financei-
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ras para os períodos de preços baixos. Estudos do BB mostravam que os preços agrícolas 
tinham períodos de três anos e meio de alta, seguidos de quatro de baixa.

Até então, o Private do BB estava em quarto lugar no mercado. O Banco exigia 
patrimônio mínimo de R$ 1 milhão ou faturamento anual de R$ 1 milhão, para produ-
tores rurais. Eram valores relativamente baixos em relação aos outros bancos, que em 
geral exigiam patrimônio mínimo acima de US$ 1 milhão, ou cerca de R$ 2 milhões 
pelo câmbio da época.

O Private do Banco do Brasil queria ainda usar a vantagem da grande rede de 
agências no exterior para atender aos clientes em viagem e fazer negócios em outros 
países. Nesse sentido, o BB queria abrir uma distribuidora nos Estados Unidos, que 
permitiria aos seus clientes comprar ações no mercado americano. A demanda por esse 
tipo de aplicação era pequena, mas havia clientes interessados em ter ações de em-
presas dos EUA. O Private do BB também tinha equipes de atendimento em Miami 
e Paris. Junto com isso, mantinha parcerias com empresas internacionais, como a Prin-
cipal, que era parceira da seguradora do Banco, e tinha fundo offshore para os clientes 
que  desejavam aplicar no exterior. O objetivo era ampliar essas parcerias. O modelo 
BB Private contava também com “arquitetura aberta”, com sete gestores diferentes se-
lecionados, entre eles, por exemplo, o Banco Opportunity. Tinha 80 consultores, sendo 
que cada um atendia, em média, a 60 clientes.

O relacionamento com o cliente pessoa física dos segmentos Preferencial “A” 
e “B” e Exclusivo era realizado por gerentes de relacionamento e por funcionários 
do atendimento na rede de agências Varejo. Em 2004, o Banco lançou o Programa 
de Relacionamento BB, que oferecia vantagens aos clientes em função de seu rela-
cionamento com a instituição, no intuito de “fidelizar” essa base. Em 2006, havia 5,7 
milhões clientes do segmento Preferencial A, 14,3 milhões do Preferencial “B” e 800 
mil do Exclusivo.

Em 2005, o Banco implantou o Programa de Retenção de Clientes como forma 
de atuação ancorada em sistema que permitia identificar o risco de evasão por meio de 
informações estatísticas e de pesquisas. Assim, munido de instrumentos adequados, os 
gerentes passaram a atuar de modo a reduzir o número de evasão de clientes.

O mercado Varejo respondia ainda pelo atendimento aos clientes do agronegócio. 
Buscava-se obter visão integral desses clientes, para conseguir colocar o foco exato nas suas 
necessidades específicas a partir da visão sistêmica da cadeia produtiva. Essa orientação  
deveu-se à característica de o típico produtor rural ser  “empresa rural pessoa física”, isto é, 
sua renda era obtida do resultado da sua atividade agropecuária na forma de faturamento 
bruto. Portanto, o produtor rural distinguia-se dos demais clientes do mercado de varejo 
bancário. Isso definia suas necessidades, sua capacidade de consumo e as oportunidades de 
negócios com fornecedores de insumos e compradores de sua produção.

A competição entre oligopólios bancários ocorre menos em termos de juros e/ou 
tarifas e mais em qualidade de serviços oferecidos, onde segurança e facilidade de acesso 
também contam muito. Para elevar o grau de satisfação de seus clientes, o BB implemen-
tou, em 2006, um conjunto de ações intitulado “Atendimento de Excelência”, que pre-
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via a otimização da estrutura de atendimento. Com esse objetivo, foi necessária a revisão 
dos processos de trabalho e capacitação de funcionários. Além disso, houve o lançamento 
de novos produtos de crédito e investimento. Ampliou também sua atuação, atendendo 
a não-correntistas por meio de parcerias com grandes redes varejistas.

Os resultados desse programa foram representativos. Várias diretorias e unidades 
do BB redesenharam seus processos e produtos com o objetivo de imprimir mais agili-
dade ao atendimento. Em simultâneo, diminuiu-se o volume de trabalho administra-
tivo nas agências, ampliando o tempo livre para a realização de novos negócios e para 
a gestão do relacionamento com os clientes. A reestruturação do processo de abertura 
de conta corrente, por exemplo, acarretou a redução de mais de 50% no tempo antes 
necessário para a operação.

No que se refere à gestão de equipes de pessoas, foram criados novos cursos para 
desenvolver as competências necessárias para promover atendimento de excelência. 
Além disso, o Banco apostou em programa de comunicação interna em que eram apre-
sentadas, periodicamente, informações sobre as metas definidas, as inovações imple-
mentadas e os resultados alcançados.

5.5. Crédito e desempenho dos negócios 

A carteira de crédito do Banco do Brasil no país e no exterior atingiu R$ 160,7 bi-
lhões no final do exercício de 2007. Esse montante incluía operações de crédito, Adian-
tamento Sobre Contrato de Câmbio (ACC), Adiantamento Sobre Cambiais Entregues 
(ACE), fiança e avais honrados. Com carteira doméstica de R$ 149,4 bilhões, o Banco 
do Brasil manteve a liderança na concessão de crédito no país com 16% de participação 
no Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

Do total de operações de crédito, 33,2% eram operações com o segmento de va-
rejo, 18,4% com o segmento comercial, 32,3% com o setor de agronegócios e 7,4% com 
o segmento de comércio exterior. A carteira no exterior participava com 7,1% do total.

A expansão do crédito aconteceu sem aumento da inadimplência na carteira do 
BB. Com isso, as provisões para crédito de liquidação duvidosa mantiveram-se estáveis 
em relação à carteira de crédito, com 6,5%, em 2007. O índice de atraso (operações 
vencidas/carteira de crédito) ficou em 4,5% e o risco médio da carteira foi de 5,4%. O 
índice de atraso de 60 dias atingiu 3,3%. As operações classificadas nos níveis de risco 
“AA”, “A”, “B” e “C” responderam por 90,9% da carteira do BB, próximo dos 91,9% 
observados no SFN.

A carteira de crédito consignado atingiu R$ 11,9 bilhões, ao final do exercício 
de 2007. Com esse resultado, o BB conquistou 18,5% de participação de mercado, 
atingindo a liderança no segmento. Os empréstimos na modalidade continuaram con-
centrados nos servidores públicos, que responderam por aproximadamente 79,7% do 
volume da carteira. Para ampliar essa base, o BB firmou seis mil novos convênios na-
quele exercício.
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O crédito imobiliário é importante ferramenta para fidelizar clientes, ao esta-
belecer com eles relacionamento de longo prazo. Para atender à demanda imediata 
por crédito imobiliário, enquanto se preparava para operar com carteira própria, o BB 
firmou parceria com a Associação de Poupança e Empréstimo do Exército (Poupex) 
para a oferta do produto, em fevereiro de 2007. Por meio desse convênio, foram 
concedidos R$ 252,8 milhões em cartas de crédito e liberados R$ 88,8 milhões em 
financiamentos imobiliários. Em dezembro daquele ano, o BB começou a operar com 
sua carteira própria de crédito imobiliário, atendendo inicialmente aos clientes do 
estado de São Paulo.

O governo Lula tomou uma série de iniciativas que reduziram os riscos dessa 
modalidade de crédito, como o patrimônio de afetação e a exigência de pagamento dos 
valores incontroversos, quando há discussões judiciais sobre as parcelas do financia-
mento.  Ao entrar no crédito imobiliário, o Banco do Brasil procurava também solucio-
nar problema concreto. A Previ , o fundo de previdência patrocinado pela instituição, 
vinha cobrando do Banco solução para oferecer crédito aos seus funcionários. O BB 
tinha 106 mil funcionários (incluindo os estagiários e aprendizes) ativos, que se consti-
tuíam em clientela potencial bastante atrativa. Mas a intenção era abrir o produto para 
toda a clientela, inclusive a de alta renda.

No dia 27 de março de 2008, o Conselho Monetário Nacional (CMN) concedeu 
autorização para o BB operar nesse mercado, que o Banco Central do Brasil regulamen-
tou logo em seguida, no dia 13 de junho do mesmo ano. A atuação do BB nesse merca-
do seria limitada. A resolução do CMN dizia que os bancos que operassem com crédito 
rural, caso da instituição, poderiam usar até 10% de sua captação futura da poupança 
para o crédito imobiliário. Em compensação, os bancos que operassem com crédito 
imobiliário também poderiam atuar com financiamentos rurais nesse mesmo percen-
tual. Mas parecia não haver interesse dos demais bancos pela novidade, porque só três 
bancos e duas cooperativas operavam com crédito rural. A entrada do BB no segmento 
era vista como estímulo para que o crédito imobiliário crescesse mais no interior, em 
áreas mais voltadas para o agronegócio, onde o Banco tinha sua tradicional atuação.

O BB já tinha acumulado, até então, uma carteira de crédito imobiliário de R$ 
350 milhões com recursos captados. A novidade era que passaria a poder emprestar por 
meio do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Poderia então ter acesso aos recursos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), um funding (fonte de recursos) 
mais barato. Em função dessa disputa, havia resistência da Caixa Econômica Federal, 
que detinha cerca de 70% do mercado, à entrada do Banco do Brasil no mercado de cré-
dito imobiliário popular. A diretoria do BB afirmou que seu propósito não era concorrer 
com a Caixa, pois o Banco queria começar com o financiamento de imóveis que custa-
vam entre R$ 150 mil e R$ 350 mil. Nessa faixa, a maioria seria composta de clientes 
com salários a partir de dez mínimos. Mas, no futuro, o valor médio a ser financiado era 
de R$ 80 mil, ou seja, o cliente-alvo seria a família de classe média baixa, com renda 
mensal acima de cinco salários mínimos, faixa que representava apenas 2,9% do déficit 
habitacional urbano em 2005. 
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De acordo com a resolução do CMN, o BB poderia alcançar uma carteira de R$ 
4,5 bilhões em quatro anos. Assim, ficaria entre as três instituições financeiras que 
mais oferecem esse tipo de crédito. Com esse saldo na carteira habitacional, o BB teria 
menos de 10% do estoque de crédito imobiliário registrado, até então, no valor de R$ 
47 bilhões. Entretanto, o fluxo de contratações já efetuadas, que ainda iriam ser de-
sembolsadas, sustentaria a elevação desse saldo em longo prazo. O Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE) tinha R$ 191,5 bilhões disponíveis em depósitos 
de poupança para financiamentos imobiliários. 

No futuro dos negócios bancários no Brasil, quatro áreas eram, comprovadamen-
te, estratégicas, inclusive para a construção de uma nação com crescimento econômico 
sustentado em longo prazo e melhores condições de vida para seu povo. A única dessas 
áreas em que o Banco do Brasil não atuava  até então era a do desenvolvimento urbano,  
por meio do financiamento às habitações populares e à  infraestrutura das cidades. As 
demais, o desenvolvimento do agronegócio, a massificação da sociedade de consumo  
por intermédio do crédito direto ao consumidor, e o fomento da inserção internacional 
da economia brasileira, via financiamento ao comércio exterior, eram áreas de expertise 
do BB. No ano anterior ao da comemoração  dos 200 anos  da fundação do primeiro 
Banco do Brasil, era notável sua atuação no fomento dessas áreas estratégicas.

Desde 2003, o Banco do Brasil vinha criando novas linhas direcionadas para o 
crédito pessoal e financiamentos de bens e serviços, atuando Via Crédito Direto ao 
Consumidor (CDC) em mercados como os de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, cré-
dito em consignação em folha e material de construção. Fazia parte dessa “cesta de 
produtos” também o Proger Urbano Pessoa Física – Empreendedor Popular.

No caso de Crédito Direto ao Consumidor, partindo de base pequena, a carteira 
de financiamento de veículos teve crescimento extraordinário em 2007 e encerrou o 
ano com saldo de R$ 2,9 bilhões. A estratégia de financiamento oferecido em conces-
sionárias e multimarcas por meio de parcerias foi responsável por R$ 737,7 milhões, 
25,2% do total contratado. A expansão das suas operações de crédito ajudava a susten-
tar a venda de veículos e a fomentar a produção nesse segmento. Ambos, produção e 
venda, seguiam batendo sucessivos recordes históricos. 

A BB Consórcios também colaborou para a expansão do mercado consumidor 
brasileiro ao encerrar o ano de 2007 entre as três maiores administradoras do mercado, 
com 155,4 mil participantes e R$ 431,1 milhões em bens comercializados. Mereceram 
destaque os segmentos de automóvel e trator/caminhão.

Outra linha estratégica em termos sociais, o saldo das operações com linhas de capi-
tal de giro, incluindo operações com lastro em recebíveis para micro e pequenas empresas, 
alcançou R$ 16,1 bilhões. As operações de investimentos atingiram saldo de R$ 6,4 bilhões. 
Teve destaque o Proger Urbano Empresarial, com R$ 4,1 bilhões. Evidentemente, as ope-
rações de crédito para pessoas jurídicas dos segmentos das grandes e médias empresas e 
agroindústrias eram muito maiores e mais dinâmicas, alcançando R$ 57 bilhões em 2007.

O Banco se manteve líder no financiamento ao comércio exterior e no mercado 
de câmbio, em 2007. A carteira de crédito nesse segmento encerrou o período com sal-
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do de R$ 11,9 bilhões, com pequeno crescimento em relação a 2006, devido à aprecia-
ção da moeda nacional. A participação do BB no fechamento de câmbio de exportação 
foi de 26,6% e no de importação 24,2%. Foram negociados US$ 51,2 bilhões e US$ 26,1 
bilhões, respectivamente. As operações de financiamento à exportação na modalidade 
ACC/ACE Automático e Câmbio Pronto On-line, disponíveis no Portal BB, somaram 
US$ 3 bilhões, com 100,5 mil contratos fechados via internet. O Banco do Brasil era o 
único banco brasileiro a oferecer a opção de contratação de câmbio de exportação e de 
importação 100% on-line para operações de valor até US$ 1 milhão.

As operações de Pré-Pagamento de Exportação atingiram montante de US$ 2,7 
bilhões em 2007. O Banco era agente financeiro exclusivo do Programa de Financia-
mento às Exportações (Proex). Em 2007, o Banco do Brasil manteve a liderança no 
ranking de agentes financeiros em operações de comércio exterior do BNDES. Os de-
sembolsos do BNDES-Exim chegaram a US$ 1,3 bilhão. O volume de financiamentos 
à importação atingiu US$ 7,5 bilhões.

O Balcão do Comércio Exterior é uma solução de comércio eletrônico que sim-
plifica e dinamiza as negociações entre exportadores brasileiros e importadores em 
todo o mundo, com rapidez e segurança. Em 2007, o número de exportadores e im-
portadores cadastrados foi de 6,8 mil e 3,6 mil. Com grande diversidade de produtos 
catalogados em diferentes categorias, a maior vantagem do balcão para os importadores 
representava a certeza da procedência das empresas ofertantes, pois todas eram clien-
tes do Banco do Brasil.

O Banco prestava também serviços de consultoria e treinamento em negócios 
internacionais. Colocava à disposição dos clientes sua experiência e credibilidade nas 
áreas técnica, operacional e financeira do comércio exterior. Em 2007, prestou serviço 
de consultoria a mil empresas para apoiá-las em sua inserção no mercado internacional 
e capacitou 12,9 mil empresários.

Para o atendimento de assessoria em câmbio e negócios internacionais, os clien-
tes contavam com o serviço articulado entre a rede de agências e as 18 Gerências Regio-
nais de Apoio ao Comércio Exterior (Gecex). Eram equipes formadas por especialistas, 
que ofereciam consultoria e treinamento aos empresários, além de apoio integral às 
operações de exportação e importação. No exterior, a rede própria do BB era formada 
por 42 pontos de atendimento em 23 países e a rede complementar, por 1.500 bancos 
correspondentes em 150 países.

O agronegócio era um dos principais setores da economia brasileira, tendo fun-
damental importância para o crescimento do país. O saldo do balanço comercial, em 
2007, foi de US$ 40 bilhões, justamente pela contribuição positiva desse setor.  O 
balanço comercial do agronegócio gerou US$ 49,5 bilhões de superávit  naquele ano. 
O Banco do Brasil, no seu papel de agente de políticas públicas, representava o elo 
entre o governo e o produtor rural, atuando como o maior financiador do agronegócio 
brasileiro em todos os segmentos e etapas da cadeia produtiva, do pequeno produtor 
às grandes empresas agroindustriais. O crédito rural financiava o custeio da produção 
e da comercialização de produtos agropecuários e estimulava os investimentos rurais, 
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incluindo armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agrícolas. 
Além de incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção.

As operações de custeio e comercialização, destinadas ao financiamento de bens e 
serviços para a produção agrícola e pecuária, responderam por 59,4% da Carteira de Agro-
negócios do BB.  Já as operações de investimento, destinadas à modernização da atividade 
produtiva, representaram 38,8% dessa carteira e tinham prazo médio de  quatro anos.

A participação da Carteira Rural no total do crédito do SFN era de 9,6%, em 
dezembro de 2007. No BB, naquele mês, a Carteira Rural participava com 34,8% da 
carteira doméstica. Por sua relevância, o menor crescimento do crédito rural, em 2007, 
contribuiu na perda de participação de mercado do BB. A Carteira Rural influenciava 
também na evolução da participação das operações com risco normal (de “AA” a “C”) 
no volume total de crédito.

O BB sempre foi o líder em Carteira de Crédito de Agronegócio entre as institui-
ções financeiras integrantes do Sistema Nacional do Crédito Rural. Obteve a partici-
pação de 58% em 2007. Ao final do ano, a carteira de agronegócios do BB representava 
32,3% da sua carteira de crédito total, com saldo de R$ 51,9 bilhões. 

Os recursos disponibilizados pelo Banco eram obtidos, entre outras fontes, por 
meio dos depósitos de poupança, depósitos à vista, Programa de Geração de Emprego 
e Renda da Área Rural (Proger Rural), Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário (Pronaf), Fundo Constitu-
cional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FCO) e Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES). O Banco utilizava, principalmente, recursos da 
poupança rural e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) em financiamentos para 
o agronegócio com taxas controladas. Para tornar essa intermediação viável, o Tesouro 
Nacional pagava ao Banco, na forma de equalização, a diferença entre os custos de 
captação, os riscos, os custos administrativos e tributários e o valor cobrado do toma-
dor de crédito. Em 2006, as receitas a título de equalização de taxas foram de R$ 816 
milhões, mas, em 2007, aumentaram para R$ 1,532  bilhão. Isso porque, até dezembro 
de 2006, a série correspondente às parcelas pagas ao Banco a título de equalização era 
apurada com base em informações gerenciais. A partir do início de 2007, a referida série 
foi recomposta com base em informações obtidas da contabilidade, com o objetivo de 
evidenciar o real reflexo desse tipo de receita no resultado do Banco.

Entre os produtos destinados ao agronegócio, mereciam destaque o Proger Ru-
ral, que oferecia crédito fixo para custeio agrícola e pecuário, além de suporte finan-
ceiro para investimentos fixos e semifixos, e o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf), que visava ao financiamento ao custeio da atividade 
dos agricultores familiares. Essas linhas de crédito totalizaram R$ 12,9 bilhões ao final 
de dezembro de 2007. O FCO Rural oferecia suplemento financeiro para custeio e in-
vestimento para o produtor rural da região Centro-Oeste. As operações desse produto 
totalizaram R$ 4 bilhões. Já o BNDES/Finame Rural, que tinha como objetivo finan-
ciar os investimentos em modernização de equipamentos destinados à produção rural, 
atingiu R$ 4,1 bilhões.
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Na Carteira de Crédito de Agronegócios destacavam-se, por item financiado, a 
bovinocultura com participação de 13,1%, em 2007 (contra 10,7% em 2003), a soja com 
5,5% (contra 14,2%), o milho com 5,8% (contra 8,9%), a cana com 3,7% (contra 1,0%), 
máquinas e implementos com 2,3% (contra 7,6%) e o café com 2,5% (contra 2,7%). Os 
demais itens financiados tinham, cada qual, participação menor que 2,0%.

Na ano-safra 2006/2007, o BB destinou R$ 29 bilhões ao setor rural, distribuídos 
em 1,3 milhão de operações. Foram R$ 23,4 bilhões para agricultura empresarial e R$ 
5,6 bilhões para agricultura familiar. O Banco do Brasil era o principal agente financeiro 
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), iniciativa 
do governo federal que tinha por objetivo estimular os agricultores familiares e via-
bilizar a concessão de créditos  com taxas e prazos adequados. Na safra 2006/2007, os 
empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil no âmbito do Pronaf atingiram R$ 3,4 
bilhões e beneficiaram 664,2 mil agricultores.

Em sua atuação no financiamento do agronegócio brasileiro, o Banco do Brasil 
atingia todos os segmentos, desde o pequeno produtor às grandes empresas agroin-
dustriais. Enquanto o financiamento aos mini e pequenos produtores respondia por 
88,0% do total de contratos, as operações com os demais agentes apresentavam 70,9% 
de participação no valor financiado, sendo que o médio e o grande produtor tomavam 
66,8% e as cooperativas 4,1% dos recursos liberados na safra 2007/2008.

As cooperativas eram importantes instrumentos de difusão de tecnologias e po-
líticas desenvolvimentistas, agindo como elo entre o produtor rural e o governo. O 
Banco do Brasil apresentava-se como parceiro do segmento cooperativista, disponibili-
zando R$ 1,3 bilhão para o setor, em 2007. O Programa Nacional de Crédito Fundiário 
(PNCF), criado para complementar o Programa de Reforma Agrária do governo fede-
ral, era composto por duas linhas de financiamentos: a Consolidação da Agricultura Fa-
miliar (CAF) e o Combate à Pobreza Rural/Nossa Primeira Terra (CPR/NPT). Ambas 
visavam à consolidação da agricultura familiar e à redução da pobreza rural, mediante 
o financiamento de aquisição de propriedades rurais e de investimentos comunitários. 
Em 2007, o BB contratou R$ 345,9 milhões em operações no âmbito do programa, dis-
tribuídos em 11,1 mil contratos.

 Ainda em 2007, as operações de crédito rural classificadas de acordo com os 
critérios da resolução CMN 2.682 nos níveis de risco AA a C representaram 86,2% 
da carteira. Na gestão da carteira de crédito rural, o Banco do Brasil aplicava métodos 
específicos para identificar riscos e minimizar perdas. Para definir o nível máximo de 
exposição com o cliente, o Banco desenvolveu sistema de limite de crédito diferencia-
do para o produtor rural: o ANC Produtor Rural, que levava em conta dados comporta-
mentais e o risco técnico das atividades.

Além disso, para mensurar o risco de cada cliente, o BB dispunha do sistema Re-
ferencial Técnico Agropecuário (RTA), composto por base de dados microrregionais 
com séries históricas de preços dos produtos, da produtividade observada nas lavouras 
e de custos modais de produção. O BB mantinha quadro técnico com cerca de 300 
profissionais das áreas de agronomia, veterinária e zootecnia distribuídos pelo país para 
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garantir o sistema de informações sobre as atividades agropecuárias. Além de gerar as 
informações necessárias ao sistema, esses técnicos avaliavam projetos, faziam avalia-
ções de imóveis rurais e fiscalizavam empreendimentos. O sistema classificava os em-
preendimentos agropecuários, conforme a rentabilidade esperada, em níveis de risco 
de A até E. Além de melhorar a qualidade dos ativos, essa base de dados viabilizava a 
automação do processo de crédito.

O Banco colocava também, de acordo com sua política de crédito, limite para 
exposição para a produção e comercialização agropecuária. Ele previa a subdivisão 
das diversas atividades e culturas, como soja, algodão e milho. Adotava ainda meca-
nismos  redutores de riscos, como seguro de produção agrícola, compartilhamento de 
risco com empresas que forneciam insumos ou adquiriam a produção do agricultor, 
proteção de preços por meio de contratos futuros ou de opções e sistema de identifi-
cação de origem. Até o final de 2007, 25% da carteira rural estava mitigada com algum 
desses mecanismos.

A administração e captação de fundos e programas governamentais, como o Fun-
do Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), eram realizadas pelo 
BB. Com recursos do FCO, o Banco contratou R$ 1,9 milhão em 59,6 mil operações 
em 2007. Desse total, 59,1% das operações foram contratadas por produtores rurais. 
Desde 1989, o BB contratou mais de R$ 13,9 bilhões em recursos do fundo. O número 
de empregos gerados pela utilização do FCO, nesse período, ultrapassou 1,8 milhão.

Com R$ 3,9 bilhões, o que representava 52% dos recursos repassados aos bancos 
oficiais inclusive BNDES, o BB manteve a liderança na participação dos depósitos 
especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A carteira total do BB chegou a 
R$ 17,2 bilhões. Esses recursos lastreavam diversas linhas de crédito do BB, tais como 
Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); Programa de 
Geração de Emprego e Renda (Proger); BB Giro Rápido; Empreendedor Popular; PC 
Conectado; FAT Integrar etc.

O Banco do Brasil era também o administrador do Fundo Garantidor de Parce-
rias Público Privadas (FGP), criado para assegurar o pagamento das obrigações pecu-
niárias assumidas pelo governo  federal em virtude dessas parcerias. Em dezembro de 
2007, o patrimônio desse fundo era de R$ 6,1 bilhões.

No final desse mesmo ano, as captações de mercado do BB atingiram R$ 260,6 
bilhões. Eram as maiores entre todos os bancos no Brasil. Mereceram destaque as cap-
tações de mercado aberto (R$ 72,3 bilhões) e os depósitos a prazo (R$ 86 bilhões), que 
corresponderam a 60,7% do total.  Neste último segmento, ressaltou-se a captação de 
depósitos judiciais, que atingiu R$ 28,6 bilhões. 

Mas não foi apenas no mercado doméstico que o Banco captou recursos. Por exem-
plo, em julho de 2007, captou, através do programa Global Medium Term Notes, US$ 187 
milhões, com vencimento em julho de 2017, a um cupom de 9,75% ao ano, com frequência 
semestral. Em outros termos, conseguiu captar, no mercado externo, recursos em longo 
prazo (dez anos) com custo médio inferior ao da captação de depósitos a prazo no mercado 
interno, que tinham, em geral, prazo de vencimentos muito menor.
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O BB encerrou o exercício de 2007 com uma base de 69,1 milhões de cartões. As 
receitas com prestação de serviços de cartões totalizaram R$ 854,7 milhões no ano, o 
que representava 8,6% do total de receitas de prestação de serviços do BB. As receitas 
globais com cartões, que incluíam, além das receitas de prestação de serviços, rendas 
de financiamento, rendas de equivalência Visanet e demais rendas e serviços, totaliza-
ram R$ 2,3 bilhões. 

Conservou sua liderança no mercado de cartões de débito, com faturamento de 
R$ 22,5 bilhões no período. Já o faturamento com cartões de crédito chegou a R$ 
26,8 bilhões. Com isso, o BB manteve também a liderança no mercado brasileiro em 
faturamento de cartões com a bandeira Visa.  Suas lideranças se baseavam na dispo-
nibilidade de várias modalidades de cartão nas bandeiras Visa e Mastercard. Tinham 
como diferencial competitivo  plataforma de cartões de múltiplas funções, agregadas 
à tecnologia do chip, que ofereciam amplo conjunto de funcionalidades e segurança a 
seus portadores.

O BB adotou ações comerciais e de marketing focadas na expansão da base de 
usuários, na melhoria dos índices de ativação, na retenção e no consumo médio com 
o produto Ourocard. Como resultado, conseguiu ampliar sua participação de mercado 
em termos de volumes de faturamento, evoluindo seu market share para 15,8% em 
2007, de acordo com informações divulgadas pela Associação Brasileira de Empresas 
de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Quanto à prestação de serviços, inclusive para o setor público, o Banco manteve-
se líder na arrecadação de tributos em 2007, com 23% do mercado na esfera federal, 
35% na estadual, correspondentes a R$ 130 bilhões e R$ 82,5 bilhões, respectivamen-
te. No mesmo período, foram arrecadados R$ 7,3 bilhões na esfera municipal.

O BB encerrou o ano de 2007 com 754 mil contratos com empresas para prestação 
de serviço de cash management, gerando movimentação financeira de R$ 93,8 bilhões e 
receitas de tarifas de R$ 1,7 bilhão. Eram serviços como folha de pagamento, pagamen-
to a fornecedores, recebimento de cobrança bancária, guia de arrecadação com código 
de barras e débito automático.

Em dezembro de 2007, o BB tinha sob sua responsabilidade o processamento 
de 45 mil folhas de pagamento. Esse era importante instrumento de “fidelização” de 
clientes pessoa física. Mereceu destaque a conquista das folhas dos estados do Mara-
nhão, da Bahia e de Minas Gerais. Durante o exercício, o BB atendeu 9,2 milhões de 
servidores públicos e funcionários de empresas privadas com esse serviço, mantendo-
se líder nesse mercado. O BB realizava o pagamento do funcionalismo em 12 estados, 
para quase um milhão de servidores.

O Itaú perdeu para o Banco do Brasil uma conta de R$ 700 milhões por mês, a fo-
lha de pagamento dos servidores públicos de Minas Gerais. Ao todo, o Estado fazia 530 
mil pagamentos aos servidores por mês: antes, 75% dos funcionários pagos com recur-
sos do tesouro estadual recebiam pelas agências do Itaú. O governo estadual informou 
que o BB passaria a processar a folha dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos 
três poderes. Com base na lei federal de contratos administrativos entre dois entes pú-
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blicos, a licitação foi dispensada. Os membros do setor público sentiam mais segurança 
ao fazer negócio com outro “ente público”, como o BB, porque evitava longo processo 
e até questionamentos dos órgãos fiscalizadores. A relação entre entes públicos era 
mais comum. Se fosse fazer licitação, o governo estadual tinha que se cercar de uma sé-
rie de pareceres para não ser acusado de favorecer uma instituição privada. Com o BB, 
a negociação era direta, e não por meio de leilão. Além disso, o preço pago pelo Banco 
era o valor de mercado e a instituição, em muitos estados e municípios, era a que tinha 
condições de atender melhor a população por estar presente em todas as regiões.

As negociações do BB com o governo de Minas incluíam pagamento em dinheiro 
e compromisso de alocar linhas de financiamento para o desenvolvimento do Estado. 
O BB já pagava o funcionalismo da Prefeitura de Belo Horizonte e era o maior banco 
de Minas em número de agências, com 456 unidades. O Itaú vinha logo atrás, depois 
de comprar o banco estadual Bemge, com 445 agências.

Outro serviço prestado aos governos (federal, estaduais e municipais) e às em-
presas estatais era  o acesso ao maior sistema eletrônico de compras e contratações 
de serviços utilizados pelo setor público. O Licitações-e possibilitou, no exercício de 
2007, a realização de 14,9 mil licitações eletrônicas, movimentando R$ 3,6 bilhões.

O BB prestava também serviços para estados e municípios na reorganização e 
apoio à gestão de seus regimes próprios de previdência social, permitindo o ajuste 
sustentável de suas contas públicas. Era líder na gestão dos recursos garantidores dos 
benefícios dos servidores públicos, com administração de R$ 5,7 bilhões. O Banco ofe-
recia serviços de atuária, contabilidade e análise de benefícios que contribuíam para 
que os entes públicos permanecessem em conformidade com a legislação vigente e 
beneficiassem 266,5 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.

As áreas de negócios em seguros, previdência e capitalização passaram a repre-
sentar fator de competição importante nos desempenhos dos bancos no país. Os negó-
cios na área de seguridade agregaram R$ 1,2 bilhão ao Banco do Brasil. 

A Aliança do Brasil obteve lucro líquido de R$ 167,8 milhões no período, resul-
tando em rentabilidade sobre patrimônio líquido médio de 47%. A empresa arrecadou 
R$ 1,5 bilhão em prêmios emitidos e registrou 2,6 milhões de segurados em sua car-
teira. Além disso, manteve-se líder em seguros rurais, com 43,9% de participação de 
mercado.

A Brasilcap manteve a liderança no mercado de capitalização com market share 
de 24,6% em arrecadação e 21,9% em reservas. As receitas de prêmios alcançaram R$ 
1,9 bilhão, com retorno sobre patrimônio líquido médio de 47,5%. Foram pagos R$ 62 
milhões em premiações em um total de 48.661 títulos sorteados. O destaque do perío-
do foi o lançamento do Ourocap 200 Anos, produto com a maior premiação do setor de 
capitalização até então, criado para comemorar o bicentenário do BB.

A Brasilprev registrou lucro líquido de R$ 184,2 milhões, em 2007, com retorno 
sobre patrimônio líquido médio de 56,1%. A empresa encerrou o ano em terceiro lugar 
no mercado de previdência privada, com 11,6% de participação de mercado. Nesse 
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exercício, a Brasilprev arrecadou R$ 3,3 bilhões. A participação de mercado em cap-
tação líquida em PGBL e VGBL alcançou 16,8%, garantindo performance superior à 
média do mercado. Houve revisão do portfólio de previdência, com o lançamento de 
novos fundos para o público de alta renda, como o “Ciclo de Vida” e o “Dividendos”.

A Brasilsaúde registrou lucro líquido de R$ 6,8 milhões no exercício de 2007, com 
retorno sobre patrimônio líquido médio de 14,4%. A empresa encerrou o ano com  cartei-
ra de 83 mil vidas seguradas. Durante o ano, foi implementado novo modelo de atuação 
para comercialização de seus produtos em parceria com corretores independentes.

A Brasilveículos encerrou 2007 com 6,2% de market share, na sétima posição no 
ranking do mercado. No período, obteve lucro líquido de R$ 78,8 milhões, com rentabili-
dade sobre patrimônio líquido médio de 28%. A frota segurada cresceu 10,4% no ano, ul-
trapassando 746 mil veículos. A empresa registrou R$ 846 milhões em prêmios ganhos.

O Banco do Brasil mantinha a estratégia de diversificação do portfólio, com o 
lançamento de produtos para segmentos específicos, bem como a expansão dos negó-
cios com clientes não-correntistas e a ampliação dos canais de distribuição por meio de 
parcerias externas. Atendendo ao ramo de previdência complementar fechada, a BB 
Previdência encerrou o ano com patrimônio de R$ 1,4 bilhão, distribuído em 43 planos 
de 53 empresas patrocinadoras e seis instituidores, com mais de 55 mil participantes.

A BB DTVM, gestora segregada de recursos de terceiros pelo Banco do Brasil, 
completou 20 anos, em 15 de maio de 2006. Era líder absoluta no segmento naquela 
data, com R$ 169 bilhões sob gestão, quase R$ 30 bilhões a mais do que o segundo co-
locado. O patrimônio sob administração da instituição cresceu nos três anos anteriores 
em cerca de R$ 100 bilhões. A BB DTVM recebeu da Moody’s a melhor classificação de 
risco da agência para gestora, a nota MQ1. Preparou-se para o aumento da concorrência 
no setor de gestão brasileiro, inclusive com a entrada de grandes bancos estrangeiros, 
a reestruturação da dívida pública, as mudanças no perfil dos investimentos e a nova 
legislação de fundos.

A subsidiária consolidou a liderança que mantinha desde 1994. Liderança tran-
quila, mesmo após o Itaú consolidar o segundo lugar no ranking de gestores, com R$ 
140 bilhões, graças à compra do BankBoston. Esse patrimônio da gestora incluía ape-
nas os recursos disputados no mercado, inclusive de governo, sem considerar os valores 
de aplicação obrigatória. O setor público representava 15% dos recursos geridos pela 
BB DTVM.

O grande acerto da subsidiária do BB foi se antecipar às mudanças no mercado 
de gestão de recursos no Brasil em função do ambiente macroeconômico, com maior 
participação de papéis privados nas carteiras. Prevendo a maior procura por diversifi-
cação, a necessidade de melhores controles de risco e avaliações de crédito, a gestora 
fez investimentos pesados em tecnologia, processos e treinamento. Os fundos do BB 
tinham, naquela data comemorativa, R$ 8 bilhões aplicados em CDBs, R$ 7,5 bilhões 
em debêntures e mais R$ 23 bilhões em ações. A tendência era de que essa participa-
ção em papéis privados crescesse mais. 



Banco do Brasi l  -  200 anos

185

Os estudos de venda de parte da BB DTVM não prosperaram, mas ajudaram 
a imprimir na sua “cultura” o estilo do mercado privado. A aposta do Banco do Brasil 
na administração de recursos de terceiros provou ser lucrativa. No ano de 2005, a BB 
DTVM gerou receita de R$ 1,2 bilhão para o Banco, quase o dobro dos R$ 700 milhões 
obtidos em 2003. A decisão do BB de tornar estratégica a área de gestão de recursos 
também se mostrou acertada, devido aos movimentos de associação do Bank of Ame-
rica com o Itaú, da Legg Mason com o Citibank e do UBS com o Pactual. Em cenário 
de mercado de capitais forte, a concorrência no mercado de gestão deveria aumentar 
ainda mais. A BB DTVM contava com a vantagem da estrutura do maior banco do país, 
o que permitia, por exemplo, universalizar o acesso dos investidores aos seus fundos, 
possibilitando inclusive investimentos de varejo a partir de cem reais.

A BB DTVM liderava a gestão de recursos de terceiros no segmento de varejo, 
graças em boa parte à aliança entre a força de distribuição do Banco à qualidade da sua 
gestão. Em 2007, confirmou, mais uma vez, sua posição de liderança como a maior ad-
ministradora de recursos de terceiros da América Latina, segundo a Associação Nacional 
de Bancos de Investimento (Anbid), com R$ 220,1 bilhões de patrimônio e 18,3% de 
participação de mercado. Com 390 fundos de investimento e 48 carteiras administradas, 
a BB DTVM detinha a liderança em todos os segmentos, com 1,5 milhão de cotistas.

O Banco do Brasil atuava no mercado de capitais doméstico por meio do BB 
Banco de Investimentos S.A (BB-BI)  para oferecer operações estruturadas de acordo 
com o feitio de cada grande empresa brasileira, integrando os produtos e serviços de 
mercado de capitais à atuação comercial. No exercício de 2007, por exemplo, partici-
pou de dez operações de renda fixa com volume de R$ 2 bilhões. Acompanhando o 
boom de ofertas públicas de ações que marcou  aquele ano, o Banco atuou em renda 
variável como coordenador contratado em 20 ofertas, com volume de emissões de R$ 
25,9 bilhões. No varejo, entre debêntures e ações, o BB participou na distribuição de 
57 ofertas públicas e na oferta pública de debêntures do BNDESpar. O BB disputava 
o mercado também em custódia de títulos financeiros, encerrando o ano em segundo 
lugar no total de ativos custodiados, com volume de R$ 288,4 bilhões.

No mercado de capitais internacional, o BB atuava por meio de sua corretora ex-
terna, BB Securities Ltd. Em 2007, o Banco participou de nove colocações de bonds, em 
um total de US$ 3,6 bilhões em operações offshore. As emissões denominadas em reais 
para instituições financeiras nacionais e internacionais e para o Brasil corresponderam 
a R$ 4,7 bilhões em colocações. Além disso, o Banco atuou como comanager em todas 
as emissões de títulos externos realizados pelo Brasil no período, em um montante de, 
aproximadamente, US$ 2,9 bilhões em seis operações.

5.6. Processos internos: políticas gerais, gestão de riscos e controles 

O BB definia suas estruturas e seus processos internos observando as finalidades 
específicas da organização. Mas não deixava de considerar as mudanças do ambiente 
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social e comercial e os impactos socioambientais de sua atuação. Ainda nessa pers-
pectiva, o Banco adotava princípios conservadores de gestão de riscos. Norteava sua 
atuação empresarial por planos e orçamentos corporativos, balizados pela estratégia de 
longo prazo do conglomerado. Todos esses referenciais tinham de ser aprovados pelo 
Conselho de Administração, em que havia representantes dos ministérios da Fazenda 
e do Planejamento, além dos sócios minoritários Previ e BNDESpar. Como a maioria 
de seus dirigentes era constituída de funcionários do Banco e ele adotava modelo de 
gestão compartilhada e colegiada em todos os níveis organizacionais, poder-se-ia clas-
sificar sua administração como de “autogestão supervisionada”.

A histórica “crise de identidade” do BB foi superada a partir de 2003. A dúvida 
existencial anterior dizia respeito a se o Banco do Brasil deveria se assumir como ins-
trumento e agente de políticas públicas, voltadas para o fomento de setores prioritários 
tais como o agronegócio, os exportadores e as pequenas e médias empresas, ou se de-
veria se dedicar, exclusivamente, a explorar todas as dimensões de um banco múltiplo, 
fortalecendo sua competitividade no mercado. 

Resolveu-se que, no âmbito comercial, o BB buscaria negócios pelo seu poten-
cial de geração de resultados para a empresa e seus acionistas, sob a forma de lucros e 
participação no mercado. Para a sociedade, os negócios seriam escolhidos sob critérios 
de inclusão social, geração de trabalho e renda e respeito ao meio ambiente, conside-
rando o retorno sobre o investimento, o risco, a remuneração adequada pelo serviço 
prestado e os interesses da sociedade. Não assumiria mais prejuízos com essa missão 
social e a maximização do lucro se daria através da ação comercial. Os dividendos desta 
viabilizariam os subsídios do controlador – o Tesouro Nacional – àquela.

Em conformidade com suas políticas internas, o Banco do Brasil tomou a decisão 
de não deter participação permanente em empresas cujas atividades não guardassem 
afinidade direta com o seu negócio. Além disso, não adquiriria nenhuma participação 
em empresas que infringissem os preceitos relativos aos direitos humanos, ao trabalho 
e à preservação ambiental. Esses princípios passaram a impregnar a cultura da empresa 
em lugar do espírito de competitividade individualista típico da “era neoliberal”.

 Para garantir a qualidade dos produtos e serviços e aprimorar a rede de distri-
buição, comunicação e gestão de marcas, o BB passou a estabelecer direcionamentos 
mercadológicos transparentes. O objetivo era proporcionar soluções que fortalecessem 
a competitividade do conglomerado sem prejudicar suas marcas em serviços, tarifas, 
canais e formas de contato com clientes. A busca do lucro não deveria se dar a qualquer 
custo, simplesmente superando-o pela receita. Deveria, sim, atentar para a ética nos 
negócios e a responsabilidade social e ambiental.

Assim, em relação ao controle, à conformidade, ao retorno, ao risco, à segurança 
e à liquidez, o Banco adotou direcionamentos operacionais que visavam à uma conduta 
empresarial ética, responsável, eficiente e sustentável. Buscava excelência e mobili-
zava  toda a organização para manter e expandir relacionamentos valorizados por seus 
públicos de interesse. A imagem pública deveria se tornar o motivo de autoestima. 
Agradar ao público em geral deveria ser a maior motivação de seus funcionários.
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Além das políticas gerais, os processos internos no Banco do Brasil eram orienta-
dos por diversas políticas específicas, caso daquelas adotadas para riscos de mercado e 
de liquidez; utilização de instrumentos financeiros derivativos; prevenção e combate à 
lavagem de dinheiro; divulgação de ato ou fato relevante do Banco do Brasil; negocia-
ção com valores mobiliários de emissão do Banco do Brasil; crédito e risco de crédito; 
gestão da continuidade de negócios; risco operacional; e segurança da informação.

Os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional eram gerenciados de acordo 
com as melhores práticas adotadas no mercado internacional. O modelo privado, nesse 
caso, garantia a adequada segregação de funções e a boa prevenção na gestão de riscos. 
Todas as decisões relacionadas à gestão de riscos eram tomadas de forma colegiada, por 
meio de processo decisório estabelecido.

A identificação dos riscos aos quais estava sujeita uma instituição financeira era 
condição fundamental para o sucesso de seu gerenciamento. A gestão de riscos integra-
va diversas categorias, desde os riscos de conjuntura, passando pelo risco de mercado 
de variações de taxa de juros, de taxa de câmbio, de ações, de commodities, risco de 
liquidez em curto, médio e longo prazo, risco operacional quanto a pessoas, processos, 
sistemas, eventos externos, risco de crédito de inadimplência, soberano, de concentra-
ção de crédito, até o risco legal e o risco de imagem.

O BB possuía áreas com responsabilidades institucionais de decisão, execução e 
controle sobre o gerenciamento de seus riscos corporativos. Tais áreas tinham funções 
segregadas das unidades de negócios, para não se colocar nessas unidades o conflito 
de interesses entre maximizar a rentabilidade e minimizar o risco. Elas se reportavam, 
diretamente, à alta administração da empresa.

O sistema de gestão de riscos do BB não se restringia à mensuração deles. Para 
avaliá-los e definir estratégias para mitigá-los, foi instituído o Comitê de Riscos Global 
(CRG), composto pelos membros da diretoria-executiva e executivos de diversas áreas. 
Considerando a interdependência entre as várias categorias de riscos, o GRG definia as es-
tratégias de risco da instituição, os limites de risco, o nível de liquidez adequado, os planos 
de contingência e os modelos de mensuração. A partir de suas orientações, via Alocações 
de Ativos e Passivos (ALM), colocavam-se em prática as estratégias de exposição a risco 
estabelecidas. Assim, o staff do Banco tinha condições para identificar  os fatores de riscos 
inerentes às suas posições e seu respectivo dimensionamento, de modo a estimar o tama-
nho das perdas potenciais e determinar a necessidade de capital para sua cobertura.

O BB fez investimentos no aprimoramento de controles, na promoção da con-
formidade e no desenvolvimento da cultura de compliance na organização, no país e no 
exterior. Foi implementado o Plano de Atuação de Controles Internos e Compliance, 
estruturado sob os pilares dos direcionadores do Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Comission (Coso) e do Control Objectives for Information and Related Tech-
nology (Cobit). Foram intensificadas as ações de monitoramento e avaliação segregada 
para mitigação de riscos junto às unidades estratégicas gestoras de processos comerciais 
e operacionais, e à rede de agências no país e no exterior. A atuação junto às subsidiá-
rias integrais foi realizada por meio da estrutura de governança corporativa das respec-
tivas empresas em compliance com a legislação vigente.
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As ações para o fortalecimento da cultura de controle interno e compliance foram 
classificadas em camadas. O modelo adotado baseava-se em três camadas de controle. 
A primeira era realizada por meio de autoavaliação, no nível estratégico, e por meio de 
autoverificações, no nível operacional. A segunda, realizada de forma segregada pela 
Diretoria de Controles Internos por meio de verificações e backtestings. Finalmente, a 
terceira camada, realizada por meio de avaliações independentes e sistematizadas pe-
las auditorias interna e independente, com foco nos riscos, controles e governança.

A primeira camada de controle do Banco referia-se à disseminação do entendi-
mento estratégico de que os controles constituíam responsabilidade primária de todos 
os funcionários. Instrumentos de comunicação interna foram utilizados para a consoli-
dação de conceitos fundamentais de controles internos e compliance junto aos funcioná-
rios dos níveis estratégico, tático e operacional. Houve a realização de treinamentos e a 
implementação da certificação interna em controles internos. As soluções de controles 
automatizados passaram a se integrar na rotina operacional de todos os processos do 
Banco, permitindo a realização de testes e o monitoramento eletrônico.

Os funcionários do Banco do Brasil tinham de ter consciência que prevenir e 
combater o crime de lavagem de dinheiro era, além de obrigação legal, uma respon-
sabilidade social, um compromisso com o país. No período recente, foi ampliada a 
divulgação dessa visão para o público externo. No portal do Banco, na internet, foram 
publicadas informações sobre o conceito de lavagem de dinheiro além dos mecanismos 
utilizados pelos criminosos para transformar o “dinheiro sujo” em dinheiro com apa-
rência lícita. Encontravam-se ainda as políticas do BB de prevenção e combate à lava-
gem de dinheiro e “dicas” aos clientes, para evitar que fossem usados por criminosos 
em esquemas de lavagem de dinheiro.

Os mecanismos adotados pelo Banco para prevenir e combater a utilização de seus 
produtos com a finalidade de lavagem de dinheiro eram permanentemente aprimorados. 
Ele tinha como referência a legislação vigente, os princípios internacionais e as melhores 
práticas de mercado. Periodicamente, foram sendo implantados novos controles, inclusi-
ve para cumprimento da regulamentação sobre pessoas politicamente expostas. O siste-
ma automatizado para monitoramento e detecção de operações suspeitas foi aperfeiçoa-
do. Os treinamentos para capacitação dos funcionários foram atualizados. 

No âmbito nacional, o Banco estimulava e participava de ações conjuntas com 
outras instituições para prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro. Como 
convidado, participou da elaboração da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e 
à Lavagem de Dinheiro – Enccla. Em 2007, foi inaugurado o Laboratório de Tecnolo-
gia contra a Lavagem de Dinheiro, criado por meio de convênio de cooperação técnica 
firmado entre o Banco e o Ministério da Justiça.

5.7. Tecnologia, logística e suporte operacional

Com foco no atendimento de excelência, o BB buscou a automação e centraliza-
ção de processos, separando os serviços de logística em duas áreas. Uma era responsável 
pelos serviços de suporte, que impactavam diretamente o relacionamento com clientes, 
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como abastecimento de numerário, compensação, tesouraria etc. A outra passou a cuidar 
dos processos como compras, implantação de agências e administração de contratos. 

Para se verificar a importância, inclusive econômica, desse suporte operacional 
vale destacar, entre outros bons resultados dessa iniciativa, o projeto de processamento 
eletrônico de envelopes, implementado em 661 agências. No ano de 2007, por exem-
plo, foram processados cerca de 25 milhões de envelopes de depósito, movimentando 
mais de R$ 14 bilhões. Outro bom exemplo foi o gerenciamento eletrônico de docu-
mentos, que permitiu a digitalização dos cartões de autógrafo e a disponibilidade da 
imagem dos cheques processados na intranet corporativa. Essas medidas trouxeram 
grandes ganhos de eficiência ao Banco, pois permitiram que as agências se tornassem 
ambientes cada vez mais especializados na realização de negócios, desonerando os fun-
cionários do trabalho de suporte.

A capacidade de processamento do BB foi quadruplicada nos últimos cinco anos. 
Já em 2006, era a maior velocidade de processamento entre os bancos da América La-
tina. Os principais equipamentos do parque tecnológico do BB ficavam no Complexo 
Central de Tecnologia, em Brasília. Nesse local, estavam os mainframes (grandes com-
putadores) de última geração adquiridos naquele período. Em 2007, a capacidade total 
de processamento desses equipamentos chegou a 126 mil mips (milhão de instruções 
processadas por segundo).

Dando sequência ao seu programa de adoção de softwares livres, o BB finalizou 
o ano com 50 mil estações de trabalho de sua rede de agências utilizando o sistema 
operacional GNU/Linux, o que representava 75% de seu parque tecnológico. O Banco 
contava ainda com 90 mil máquinas que operam com o software BROffice, substituto 
em código aberto para o Microsoft Office. A adoção do software livre resultava em in-
dependência de fornecedores, mais segurança e estabilidade para os sistemas do BB, 
além de gerar economia. O Banco também utilizava software proprietário, mas fazia a 
opção pelo software livre sempre que essa alternativa se mostrasse vantajosa sob o pon-
to de vista custo versus benefício.

A percepção da qualidade no atendimento dependia de boa estrutura tecnológica, 
especialmente porque a estratégia de relacionamento da empresa com seus clientes esta-
va calcada no autoatendimento. Em 2007, os canais automatizados responderam por 90% 
das transações realizadas pelos clientes BB no período. Em junho de 2007, o BB lançou  
um novo portal na internet. A principal mudança foi o conceito de atendimento focado 
no relacionamento com o cliente, e não somente em produtos e serviços. O portal BB 
estava entre os mais completos e modernos portais do mercado financeiro do país. En-
cerrou o ano com 8,5 milhões de clientes habilitados para seu uso. Para os clientes pessoa 
jurídica, o BB oferecia a solução de internet conhecida como Gerenciado Financeiro. No 
final daquele ano, contava com um milhão de empresas cadastradas.

O BB foi o primeiro banco a oferecer solução completa de atendimento, relacio-
namento e negócios pelo celular. O celular permitia o atendimento do cliente de modo 
mais barato. Antes do lançamento do serviço de Banco pelo celular (mobile banking), 
90% das operações do BB eram feitas “fora dos caixas”, sendo 50% por meio das má-
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quinas de  autoatendimento (ATM) e 30% pela internet. Com a ampliação dos serviços, 
o cliente do BB poderia, pelo celular, realizar de empréstimo pessoal até pagamento 
de títulos de cobrança e contas de concessionárias de serviços públicos pelo aparelho. 
Transferências entre contas do BB, transferências para outros bancos (DOC e TED) e 
recarga de pré-pagos também passariam a ser feitas. 

O Banco conseguiu fazer a interface com o cliente, independentemente da tecno-
logia ou do tipo de celular que ele usasse. Ele usou três diferentes tecnologias para dar 
maior segurança nas operações dos usuários. Além da senha da internet, para acessar a so-
lução e realizar consultas na movimentação de conta corrente, o novo serviço exigia tam-
bém a senha do cartão bancário. Os comprovantes das operações poderiam ser emitidos 
em qualquer dos 40 mil terminais da rede de autoatendimento do BB ou pela internet. 
Não havia cobrança de taxa para o acesso aos serviços financeiros via celular. Mas seriam 
cobradas tarifas pelas operações realizadas iguais às das feitas nas ATM.

A nova alternativa de canal de atendimento também era movimento de banca-
rização. Por isso, o Banco queria estimular o crescimento da base de clientes de mobile 
banking no país. Seu uso apresentou expressivo crescimento no exercício de 2007: no 
final, havia 325 mil usuários do canal. O desempenho era explicado, em especial, pela 
maior adesão ao serviço de mensagens. Ele informava sobre movimentações na conta 
corrente ou cartão de crédito por mensagens de texto para o celular. Os serviços ofereci-
dos pelo  autoatendimento no celular chegavam a 99% do território nacional, sendo pos-
sível realizar operações como empréstimos, transferências, pagamentos de títulos etc. 

Além dos clientes do BB disporem desses 40 mil terminais de autoatendimento 
e de canais alternativos como a Central de Atendimento, Portal BB e mobile banking, 
tinham ainda, em 2007, cerca de 15,3 mil pontos de atendimento no país, contra 13,2 
mil em 2003. Era a maior rede bancária própria da América Latina. Possuíam ainda 3,1 
mil correspondentes da rede “Aqui tem BB”, com destaque para o correspondente BB-
Visanet, com 1,2 mil pontos. 

No país, os clientes também contavam com pontos especializados para o atendi-
mento de cada mercado. O segmento de Alta Renda (BB Private) tinha quatro escritórios 
localizados em regiões de alta concentração de renda. O BB Estilo estava disponível em 
54 agências e 450 pontos de atendimento. Já os segmentos de menor renda eram atendi-
dos pelo Banco Popular do Brasil (BPB) via 2,7 mil correspondentes bancários, em 1,3 mil 
municípios. Empresas médias, grandes e do segmento Corporate tinham exclusividade 
em 83 agências do Atacado, sendo 68 Empresariais e 15 Corporate. A Rede Governo era 
composta de 39 agências e 50 Plataformas Governo em grandes municípios. Finalmente, 
os agronegócios recebiam atendimento especial em 1,6 mil agências, sendo 575 voltadas 
à agricultura empresarial e 1,1 mil à agricultura de pequeno porte.

Mesmo com a popularização de ferramentas que permitiam o atendimento à  
distância, os principais bancos brasileiros continuavam crescendo fisicamente. De 2001 
a 2005, por exemplo, o total de agências do sistema financeiro cresceu 4,4% e passou 
de 16.841 para 17.591. Em 2005, em termos absolutos, as instituições públicas foram 
as que mais se expandiram. Como os bancos públicos não participaram do movimento 
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de fusões e aquisições, diferentemente dos privados, a necessidade de expansão deles 
era maior. Outro motivo para o crescimento das redes de agências era o interesse pelo 
mercado de baixa renda e o consequente avanço da “bancarização”. Apesar de parcela 
significativa dos novos clientes de áreas mais remotas ser atendida por comerciantes 
varejistas que atuavam como correspondentes bancários, as agências eram fundamen-
tais, pois funcionavam como ponto de apoio para esses agentes.

Entretanto, perderam importância alguns critérios sociais que no passado eram 
decisivos para a política de expansão dos bancos públicos. . O potencial de geração de 
resultado passou a ser sempre levado em conta. Os bancos públicos não podiam abrir 
agência sem ter como meta a lucratividade. Prova disso foi que a maior parte dos pontos 
abertos pelo BB  naquele período estava concentrada em grandes centros urbanos, que 
ofereciam maior potencial de retorno. Nos pequenos municípios, o Banco já possuía 
presença satisfatória. A estratégia adotada foi a de promover forte processo de migração 
dos Postos de Atendimento Bancários (PABs). Os postos que estavam ganhando muita 
clientela foram transformados em agências.

 Focalizado em um mercado com forte potencial de crescimento, o Banco do 
Brasil começou a colocar em prática sua nova estratégia para a região Nordeste. O BB já 
tinha posição preponderante nela, pois a instituição respondia por 38,9% das agências 
bancárias instaladas na região: 1.004 em um total de 2.583 agências. Mas, dessa vez, 
o alvo seria nichos de negócio que, embora rentáveis, ainda não tinham despertado o 
interesse dos grandes bancos de varejo privados. 

“Falta banco público no Nordeste”, avaliava o então presidente do Banco do 
Brasil, Antonio Francisco Lima Neto (Valor, 20/09/07). Os antigos bancos estaduais, 
que foram privatizados nos últimos dez anos, mudaram o foco de sua atuação, tornan-
do-se bancos urbanos, voltados para os segmentos mais rentáveis do mercado, como 
a classe média. O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) tinha atuação forte em alguns 
segmentos, como o chamado “microcrédito orientado produtivo” e projetos de desen-
volvimento, mas sua atuação era limitada pela rede de agências relativamente pequena 
e pela capacidade restrita de alavancagem de fundos.

O BB concluiu que podia ocupar essa lacuna, fazendo uso, por exemplo, de sua 
experiência na agricultura e no atendimento a governos. Os estados precisavam de 
bancos regionais para colocar em prática suas estratégias. O estreitamento de laços com 
os governos locais também ampliava a chances do BB conquistar novos contratos no 
cobiçado mercado de folhas de pagamentos. O Estado do Maranhão rompeu contrato 
com o Bradesco e assinou acordo com o BB, que já administrava as contas do Rio Gran-
de do Norte e negociava a incorporação do Banco do Estado do Piauí (BEP), levando 
junto a folha de pagamento. O Bradesco mantinha as contas dos estados da Bahia e do 
Ceará, que obteve quando venceu os leilões de privatização, mas acabaria perdendo-as 
para o BB. O ABN Amro comprou os bancos de Pernambuco e Paraíba. Sergipe tinha 
um banco próprio, o Banese. Já Alagoas era cliente da Caixa Econômica Federal.

O BB via oportunidades para aumentar sua carteira de crédito também em ou-
tras áreas. Uma delas era a dos programas de desenvolvimento dos estados em que, por 
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exemplo, os governos locais definiam incentivos tributários. A concessão de incentivos 
tributários mitigava riscos dos negócios, permitindo que os juros ficassem mais baixos.

O Banco do Brasil criou o “Projeto Nordeste” para trabalhar em parceria, inclusive, 
nas operações de financiamento dos projetos de infraestrutura. Mas, ao contrário do mo-
delo que esteve em vigor até a década de 1990, em que bancos públicos financiavam di-
retamente os estados, a ideia era financiar empresas privadas que tocassem os projetos.

As taxas de crescimento econômico de algumas regiões do Nordeste estavam 
acima da média do país. Salvo em alguns segmentos, como o de cartão de crédito, o 
potencial ligado ao crescimento do consumo não estava sendo bem aproveitado pela 
indústria bancária de forma geral. Dados do Banco Central mostravam redução na par-
ticipação do Nordeste no crédito total do país para 5,5%, em junho 2007. No mesmo 
período, o volume de crédito no Sudeste aumentou para 73,1%. O quadro geral apre-
sentava maior competição pela oferta do crédito no Sudeste, onde as margens tendiam 
a decrescer mais rapidamente. No Nordeste, havia mercado ainda não explorado, com 
tendência a oferecer  taxas de retorno mais elevadas do que no resto do país.

No período recente, o BB atua para estender para todo o país o compartilhamen-
to de terminais com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Nordeste do Brasil. 
Deu também início ao projeto piloto de compartilhamento de terminais de autoatendi-
mento (TAA) com o Bradesco. Firmou, ainda, convênio para uso da rede do BB pelos 
clientes do Banco Popular, além de desenvolver sistemática para compartilhamento 
com o Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) e início das tratativas para comparti-
lhar redes com o Banco Regional de Brasília (BRB) e o Banco de La Republica Oriental 
del Uruguay (Brou).

Finalmente, serão apresentados alguns dados que podem oferecer a dimensão 
histórica dos investimentos em tecnologia, logística e suporte operacional. Em 2007, o 
BB investiu R$ 355,3 milhões na instalação, manutenção e modernização de agências 
e postos de atendimento físico e eletrônico. No período, foram implantados 609 novos 
pontos de atendimento da rede BB no país. Para manter seu ambiente tecnológico atu-
alizado, o Banco investiu R$ 1,2 bilhão em tecnologia naquele ano. Foram desenvolvi-
das ações para ampliar a capacidade de processamento de dados e  telecomunicações, 
atualizar programas e aumentar a capacidade dos canais de atendimento ao público. 
Para as iniciativas de promoção, propaganda, publicidade e relações públicas, foram 
destinados R$ 414,5 milhões no período. Esse investimento permitia a otimização da 
comunicação e do relacionamento do BB com seus diversos públicos. Finalmente, 
na capacitação e no treinamento dos funcionários, foram investidos R$ 94,6 milhões, 
50,7% a mais do que no ano anterior.

5.8. Busca por eficiência e gestão de pessoas

Era comum os analistas de mercado examinarem se as receitas de prestação de 
serviços (decorrentes da cobrança de tarifas bancárias) desempenharam papel relevan-
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te para a sustentação do nível de rentabilidade dos bancos. Verificavam também até 
que ponto essas receitas, isoladamente, cobriam as despesas administrativas ou, pelo 
menos, as despesas de pessoal. Daí se justificava o interesse pelo chamado Índice de 
Cobertura. Serviços, por definição, dependeriam dos produtores diretos estarem em 
presença dos consumidores. Quanto mais pessoal fosse contratado, dada a produtivida-
de do trabalho, maior seria a receita de prestação de serviços. Então, caso houvesse a 
elevação do Índice de Cobertura, seria indicação de maior produtividade bancária.

A comparação entre elementos formadores do resultado econômico poderia cons-
tituir também diversos outros quocientes. Para se calcular quocientes de rentabilidade, 
fazia-se a comparação do resultado econômico (lucro líquido ou prejuízo) com o capital, 
nos vários aspectos de sua origem e aplicações, embora o mais usual fosse o cálculo da 
Rentabilidade Patrimonial: a relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido (a 
soma do capital, reservas e lucros). 

Os quocientes de produtividade poderiam ser calculados por meio da compara-
ção da movimentação econômica da empresa com os vários aspectos da aplicação de 
capitais (ativo total, ativo real, imobilizado, circulante etc.). A proxy do “faturamento” 
(produção ou vendas) para bancos era a soma do resultado bruto da intermediação fi-
nanceira (receitas menos despesas com juros) e das receitas de prestação de serviços. 

Finalmente, os quocientes de aproveitamento de custos eram estimados pela 
comparação dos custos (despesas) com a movimentação econômica da empresa (produ-
ção ou vendas) ou com os resultados (lucro bruto ou lucro líquido). Daí se fundamen-
tava o foco no chamado Índice de Eficiência: a relação entre as despesas (a soma das 
despesas de pessoal e outras despesas administrativas) e o “faturamento” dos bancos 
(a soma do resultado bruto de intermediação financeira e da receita de prestação de 
serviços). Quanto menor, melhor era classificado o índice.

O presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Bernard Appy – 
também secretário do Ministério da Fazenda –, em sua mensagem no Relatório Anual 
2005, apontava a meta da eficiência na condução da administração do Banco do Bra-
sil como parâmetro fundamental. “Nossas discussões foram pautadas pela busca de 
melhores resultados em função do equilíbrio entre geração de receitas e estrutura de 
custos. Especialmente, orientamos o desenvolvimento de uma cultura de gestão de 
custos, que vem sendo assimilada pelos funcionários e resultou no melhor índice de 
eficiência operacional da história do Banco do Brasil. O percentual das receitas opera-
cionais consumidas pelas despesas administrativas chegou a 48,1%, contra 54,2% em 
2004, superando a meta estabelecida por este Conselho para 2005, que era de 53%. O 
índice de cobertura das despesas de pessoal com as receitas de prestação de serviços 
atingiu a marca de 102,3%, comparado a 93,1% no ano anterior”.

Em seguida, no mesmo relatório, o então presidente-executivo do Banco, Ros-
sano Maranhão, comemorava ter sido atingido o objetivo estabelecido nessa estratégia. 
“Antecipando o contexto que enfrentaríamos em 2005, de acirramento da concorrência 
e de compressão de spreads, colocamos para a organização o desafio de revertermos a 
tendência de elevação de nossos custos para que não nos distanciássemos dos níveis de 
eficiência conseguidos pelas instituições privadas no Brasil”.
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Naquele ano, com o intuito de debelar focos de ineficiência na gestão de custos, as 
despesas administrativas cresceram apenas 4,6%, mesmo com a expansão dos pontos de 
atendimento e do crescimento de 8,6% na base de clientes (cerca de 1,8 milhão de novos 
correntistas), dos reajustes naturais de contratos e da concessão de aumento salarial. Esse 
crescimento percentual das despesas administrativas foi menor que a inflação.

A consolidação da cultura de gestão de custos, assimilada pelos funcionários e 
refletida no desempenho do Banco, passou a ser grande diferencial no cenário de que-
da de taxa de juros e de margens de produtos, que se aproximava, e de fato ocorreu, a 
partir de setembro de 2005. Entre outras medidas adotadas pelo Banco para redução de 
custos, destacaram-se dois novos sistemas de gerenciamento.

O primeiro aliou a preocupação com redução de custos com a estratégia de me-
lhoria do relacionamento com os principais fornecedores de Tecnologia de Informa-
ções (TI), resultando não só em economia para o Banco como em aperfeiçoamento 
dos processos internos e dos serviços oferecidos aos clientes. Exemplos disso foram as 
soluções adotadas em telefonia e telecomunicações, ambas reconhecidas com prêmios 
oferecidos pelo mercado de Tecnologia, Informação e Comunicação (TIC). O projeto 
de bilhetagem e controle de ligações telefônicas proporcionou redução expressiva de 
despesas administrativas. Outra iniciativa com foco na redução de despesas foi a ado-
ção de estratégia com transporte de valores, proporcionando economia significativa nas 
despesas com suprimento de numerário, apesar da ampliação da base de clientes e do 
crescimento do meio circulante.

No fim de 2007, o BB contava com 81.855 funcionários admitidos por meio de 
concurso público, depois de ter, em 2005, atingido o máximo durante o governo Lula: 
83.751. O governo Lula tinha recebido o Banco, no início de 2003, com 78.619 funcio-
nários. Em dezembro de 2007, o BB também contava com 8,9 mil contratados junto a 
empresas especializadas no fornecimento de mão de obra temporária. Depois do trau-
ma corporativo sofrido pelo funcionalismo devido ao corte de colegas na década de 
1990, tratou-se de não se perder o controle sobre esse número, mesmo com a expansão 
da rede de atendimento.

 O funcionalismo do BB apresentava o seguinte perfil, em 2007: 62% eram ho-
mens, sendo que 69% dos cargos de chefia eram ocupados pelo gênero masculino. Cer-
ca de 77% autodeclaravam ser de cor branca, 18,4% cor parda, 2,7% amarela, 2,1% preta 
e 0,1% indígena. Os ocupantes de cargos de chefia de etnia branca eram quase 81%. 
Quanto à escolaridade, 46% tinham curso superior, 35%, ensino médio, 0,6%, funda-
mental, e 18,5%, especialização. A faixa etária acima de 46 anos de idade englobava 
32,5% dos funcionários; de 36 a 45 anos, 24,8%; de 26 a 35 anos, 33,6%; e de 18 a 25 
anos, 9,1%. Considerando o tempo no Banco, 40,7% tinham menos de  cinco anos de 
trabalho, 17,8% de seis a 10 anos; 5,3% de 11 a 15; 11,3% de 16 a 20; 13,6% de 21 a 25; 
e 11,3% mais de 25. Havia, entre os funcionários, 765 pessoas com deficiência física.

Em 2007, o BB lançou o Plano de Afastamento Antecipado (PAA), que criou 
condições para o desligamento socialmente responsável, diferente do ocorrido nos anos 
90. Dessa vez, autorizava a obtenção do complemento de aposentadoria antecipada da 
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Previ dos funcionários a partir de 50 anos de idade ou que estavam aptos para reque-
rer o benefício previdenciário do INSS, e possuíam no mínimo 15 anos de contribui-
ção para a Previ. Paralelamente, o Banco acionou o Plano de Adequação de Quadros 
(PAQ), que disponibilizou alternativas de realocação aos funcionários lotados em uni-
dades redimensionadas ou desativadas.

Cerca de sete mil funcionários se desligaram com os incentivos do PAA. O BB 
contabilizou R$ 604 milhões, livres de impostos, a fim de atender ao acordo. Em 2007, 
em virtude do próprio custo do PAA e da reestruturação do plano de saúde adminis-
trado pela Cassi, houve aumento imediato da despesa em R$ 929 milhões. Com isso, o 
Índice de Eficiência (Despesas Administrativas / Receitas Operacionais), com 51,4% 
piorou em relação ao ano anterior (47,5%). O Índice de Cobertura (receita de prestação 
de serviços / despesas de pessoal) teve pequena queda de 112,9% para 108,1%. Mas o 
Banco previa que as medidas gerariam efeitos positivos no resultado, a partir de 2008.

Para 2008, o ano da comemoração dos 200 anos desde a fundação do primeiro 
Banco do Brasil, havia uma grande promessa para presentear seu funcionalismo. Pro-
cessos de capacitação e treinamento, ascensão profissional e planos de cargos e carreira, 
programas de saúde e segurança, salário e remuneração, políticas de benefícios e meca-
nismos de combate às práticas de discriminação seriam modificados para desenvolver 
novas concepções na gestão de pessoas e cultura organizacional, buscando alcançar a 
equidade de gênero no mundo do trabalho.



Capítulo6
Foto: Acervo Arquivo Histórico do Banco do Brasil

Sala de autoatendimento do Banco do Brasil



Agenda 21

6.1. Introdução

6.2. Agenda 21: responsabilidade socioambiental

6.3. Valores intangíveis do BB



Banco do Brasi l  -  200 anos

198

6.1. Introdução

No ano de 2008, além da comemoração da criação de uma das instituições mais 
antigas do Estado brasileiro, celebrava-se outras datas marcantes de anos terminados 
em oito. Os 120 anos de extinção da escravidão têm significado todo especial para a úl-
tima nação independente ocidental que manteve escravos até 1888: o Brasil. A abolição 
da escravatura era uma utopia, quando essa bandeira foi desfraldada, na Inglaterra, por 
pequenos grupos de humanistas. Era, então, imaginável que se acabaria, em menos de 
dois séculos, com a prática de apropriação e submissão de seres humanos a trabalhos 
forçados, imposta em todos os tipos de sociedades existentes, durante milênios. 

Comemoram-se também os 40 anos de dedicação à conquista de algumas ban-
deiras de lutas defendidas a partir da geração conhecida como a de “Maio de 1968”. 
Algumas delas permanecem sendo brandidas com todo vigor: “igualdade” entre gê-
neros e etnias e “democracia participativa”, inclusive para a conquista de direitos da 
diversidade cultural e sexual. Outras preocupações despertadas pela chamada “geração 
hippie” evoluíram ao longo desse tempo. A palavra de ordem “paz e amor” ganhou 
novos significados: de “amor à natureza” transformou-se em “ambientalismo”, depois 
evoluiu para “ecologismo”, e daí emergiu, finalmente, como a responsabilidade social 
de toda a humanidade e suas instituições em defesa de um “desenvolvimento susten-
tável” para o planeta. Provavelmente, será a utopia do desenvolvimento sustentável 
que trará novas rupturas dos tipos das ocorridas em 1888 e 1968.

“Desenvolvimento sustentável é a causa utópica que, neste início de século 21, 
integra quase todos os valores que tiraram da adolescência os jovens de 1968. E de-
pende principalmente da capacidade institucional que está sendo construída para o 
combate ao aquecimento global. [...] não há causa mais importante para os adolescen-
tes de 2008. Basicamente porque está em jogo uma drástica aceleração do processo 
que extinguirá a espécie humana. De pouco valerão todas as conquistas por liberdades, 
igualdades, democracia e mesmo paz se as próximas gerações tiverem que delas abdi-
car por causa de ameaça de volta à barbárie”103.

A ecologia ultrapassou, então, os limites da ciência biológica que estuda “as re-
lações dos seres vivos entre si ou com o meio orgânico ou inorgânico no qual vivem”. 
Derivou, por analogia, em “transformação das relações recíprocas entre o homem e 
seu meio natural, moral, social, econômico”. Neste início de milênio, ou começo de 
novo século, talvez inesperadamente para alguns céticos, grandes corporações, como é 
o caso do Banco do Brasil, se engajaram naquela causa. Ele foi atraído por essa linha de 
pensamento ou ideal filosófico, após 2003, dedicando-se com afinco a tomar parte em 
movimento social de empresas com responsabilidade social e ambiental.

Não seria de se esperar, seja pelos cidadãos brasileiros, seja por seus clientes e 
acionistas, outra atitude institucional daquela que é uma das instituições mais antigas 
do nosso país. Instituições como essa fazem parte dos costumes nacionais. 

103. VEIGA, José Eli da. A quina de maio (1968-2008). Folha de São Paulo, 14 de maio de 2008.  p. A-3.
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Para entender o que é e o que representa o Banco do Brasil para o povo brasi-
leiro, há necessidade de se reconhecer que a existência desse Banco é vista como um 
dos próprios costumes. Ele é mais do que “apenas um banco”. É estrutura material 
(e humana) que serve à realização de ações de interesse coletivo no Brasil. Constitui 
organismo público vivo, estabelecido por meio de lei e estatuto, que visa atender às 
necessidades da nossa sociedade. O BB é consuetudinário!

O presente deve ser entendido como história e o futuro também. Essa postura 
de “entender o futuro como história” nos obriga a analisar o que o futuro pode reservar 
para o Banco do Brasil. Por isso, cabe-nos, para concluir, lembrar que há duas possíveis 
agendas para o início deste século: a neoliberal e a da responsabilidade social e ambien-
tal. A primeira diz respeito à eventual dificuldade política de sobrevivência do BB. A 
segunda trata da sobrevivência, em melhores condições de vida, dos mais necessitados 
socialmente e do próprio planeta. Essa marca e seus valores intangíveis sobreviverão 
por mais 200 anos?

6.2. Agenda 21: responsabilidade socioambiental

Nova era cultural foi instalada no mundo, seguindo as manifestações da contra-
cultura americana e  europeia na década de 1960. O “conflito de gerações” camuflava, 
inicialmente, choque cultural mais profundo contra o conservadorismo. Os adversários 
dos jovens eram todos os reacionários que reagiam contra a evolução social. 

O ponto de partida da nova concepção filosófica foi uma aparente platitude: a 
constatação de que os homens, por um lado, eram todos iguais entre si; de outro, cada 
indivíduo era diferente dos demais. Os que tinham o instinto de proteção predominante 
consideravam mais importante, para a boa convivência humana, aquilo comum que os 
unia, em uma coletividade. Os que achavam mais relevante, para a melhor convivência, a 
diversidade e/ou a competitividade, possuíam instinto de competição predominante.

Mas, a partir dos desdobramentos daqueles conflitos e da deterioração do meio 
ambiente, o instinto de sobrevivência passou a sobressair. Aumentou, então, a consci-
ência social de que a história humana não deveria se restringir a um conflito perpétuo 
entre grupos coletivos em rixa. Elevou-se a percepção da diferença entre a mente com 
a qual se nasce e a mente que “se forma”, via aprendizado, cultura e socialização.

O instinto primário do ser humano é, essencialmente, a parte do seu comporta-
mento que não é fruto de aprendizado. Contudo, ele foi aprendendo que seu ambiente 
(e, portanto, seu aprendizado) pode ter influência poderosa no modo pelo qual seus 
instintos se expressam. Estes instintos primitivos são aqueles que se formaram durante 
seu tempo na savana. A descoberta da sequência completa do genoma humano, em 
2003, no início do novo milênio, revelou inclusive que essas características herdadas 
são transmitidas por genes.

O ser humano que tem o instinto de competição predominante confia que as 
desigualdades sociais possam ser diminuídas à medida que se favoreça a competitivi-
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dade geral. Ele minimiza a proteção social e maximiza o esforço individual. Por outro 
lado, há aquele que prioriza a proteção contra a competição social. Na escolha entre a 
competitividade e a solidariedade, prioriza esta última.  

Assim, as pessoas que tinham o instinto de proteção predominante se reuni-
ram a outras pessoas gregárias em ação coletiva para lutar pela eliminação das desi-
gualdades sociais. Lado contrário, seus adversários insistiam na convicção de que as 
desigualdades eram naturais e, como tal, não eram elimináveis. Estes buscavam a 
adaptação ao ambiente competitivo profissional e apenas lutavam por conservar as 
posições conquistadas. Para isso, segundo seu entendimento, dependeria de se ter 
ambição. Daí, eles acreditavam ser superiores aos outros, “mais competentes” em 
sociedade de desiguais.

De acordo com essa ideologia conservadora, se os homens eram seres biológicos 
desiguais, deveriam se submeter à “lei do darwinismo social”. O que a definia era a 
ideia de que a vida em sociedade reproduzia a vida natural, com sua violência, hierar-
quia e eficiência. Argumentava que a sociedade mercantil fazia uma seleção, neste caso 
“social”, entre os indivíduos que podem se desenvolver e os que podem apenas sobre-
viver. Quem melhor se adaptasse ao meio ambiente econômico enriqueceria, inclusive 
dando continuidade a sua dinastia. Acima de tudo, a preocupação era com a defesa da 
tradição e da herança.

A nova concepção filosófica, nascida da contracultura dos anos 60, pressupunha 
que a condição humana era fundada na negação da herança natural. A sociedade se de-
senvolvia opondo-se às forças cegas da natureza. Socialmente, nada seria mais parecido 
com essa livre-natureza do que o livre-mercado. Em um novo mundo civilizado, não 
haveria mais a necessidade de se dominar pelo pensamento que a essência humana era 
essencialmente egoísta e imutável. O instinto de sobrevivência (inclusive planetária) 
poderia predominar, socialmente, sobre os outros instintos primários.

Essas duas linhas de pensamento possuíam contrastes não só de ideias, mas tam-
bém de interesses econômicos e de prioridades a respeito da direção a ser seguida pela 
sociedade. Mas a ideia de que a sociedade era separada por ampla linha divisória mani-
queísta ignorava o fato de que pessoas diversas traçaram essa linha de maneira desigual 
e em níveis diferentes. O conflito de interesses não era, simplesmente, biunívoco, 
senão essa estrutura social teria sido destruída.

No final do milênio, a nova cultura passou a reconhecer o insucesso da tentativa 
de exterminar o oponente classista em uma sociedade antagônica. Portanto, construir 
um novo mundo, unido pelo instinto de sobrevivência, ou melhor, pela consciência 
ecológica, seria a evolução possível.

Esse pacto social passaria a ser o sonho (real), a alternativa (possível) e a utopia 
(necessária) no novo milênio. A imaginação no poder significaria construir uma socie-
dade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas verda-
deiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade, inclusive na sua relação 
com o meio ambiente. 
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Não seria mais um projeto de natureza irrealizável, uma ideia generosa, porém 
impraticável. Por ser um produto da imaginação, não significaria ter, necessariamente, 
ausência de consistência ou fundamento real. Essa ficção não seria uma ilusão, desde 
que atendesse à necessidade de construção real. Esse modelo imaginário de sociedade 
ideal foi concebido como crítica à organização social (e ao poder corporativo) existente. 
Porém, seria inexequível se não estivesse vinculado à defesa de condições ambientais 
saudáveis na realidade concreta. Nasceu então o “movimento verde” (ou “ambienta-
lista”) como projeto alternativo de organização social, capaz de indicar potencialidades 
realizáveis e concretas, em determinada ordem política constituída, contribuindo dessa 
maneira para sua transformação.

Nesse caldo da contracultura, surgiu na Suécia, em 1968, a ideia então vanguar-
dista de fazer a conferência internacional sobre o meio ambiente. Ela foi efetivamente 
realizada em Estocolmo, em 1972. Nascia, com a então denominada Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, o “compromisso ecológico” assu-
mido pela geração de 70 e as posteriores. Não por acaso, a Conferência foi realizada 
na Suécia, que havia sofrido sérios danos em seus lagos, em consequência de chuvas 
ácidas resultantes da forte poluição atmosférica na Europa Ocidental.

A longa história política democrática na Suécia também a justificava. Ela ensejou 
não só melhor qualidade de vida, mas uma cidadania mais avançada naquele país. Pre-
cocemente, em 1917, ministério de coalizão entre liberais e social-democratas assumiu 
o poder e iniciou reformas sociais, como a redução da jornada de trabalho para oito ho-
ras diárias e a extensão do sufrágio universal às mulheres. O Partido Trabalhista Social 
Democrático permaneceu no governo, quase ininterruptamente, de 1932 a 1976. O 
modelo sueco era econômico e político, mas também, e principalmente, societário. Era 
um modelo de ética social, isto é, a ética da absoluta transparência das relações sociais 
e o ideal da comunicação perfeita. A distinção entre privado e público, na Suécia, era 
exemplar: havia desvendamento do secreto, desprivatização, gestão pública do priva-
do. O que em outros lugares seria considerado “violação do espaço privado individual” 
lá era conquista social inarredável.

“No que se encontra acima de qualquer suspeita, no que reveste a pretensão 
de universalidade (pacifismo, ajuda ao Terceiro Mundo, solidariedade social, respei-
to pelos direitos humanos), no que tem como fundamento ideológico o consenso e a 
transparência, ele [o modelo sueco] constitui, talvez, uma espécie de representação 
antecipada de nova ordem social”104.

A Conferência de Estocolmo foi o evento que colocou o meio ambiente no foco das 
preocupações internacionais. A Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano 
e seus princípios constituíram o primeiro conjunto de soft laws – leis internacionais apenas 
intencionais, sem aplicação obrigatória – para questões ambientais internacionais.

O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado, em 1987, como 
resultado da Assembleia Geral das Nações Unidas, no relatório Our Common Future 

104.  ORFALI, Kristina. Um modelo de transparência: a sociedade sueca. in PROST, A. & VINCENT, G.. História da Vida 
Privada. São Paulo, Companhia das Letras, 1992. p. 581.
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(Nosso Futuro Comum), conhecido como Relatório Brundtland, devido ao fato de o en-
contro ter sido presidido por Gro Harlem Brundtland, primeira-ministra da Noruega. 
(A população deste país desfruta excelente qualidade de vida, pois a Noruega ostenta, 
desde 2001, o mais alto Índice de Desenvolvimento Humano do mundo). O Relatório 
Brundtland traduziu preocupações com o meio ambiente que já se instalavam na socie-
dade. Nele foi expresso pela primeira vez o conceito de “desenvolvimento sustentá-
vel” utilizado até os dias atuais e definido como aquele que “atende às necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas”. 
Isso ocorreria por meio da sustentabilidade do desenvolvimento que implica mudança 
nas relações econômicas, político-sociais, culturais e ecológicas.

No Rio de Janeiro, em 1992, realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Cúpula da Terra, ou Rio-92, como é mais co-
nhecida. Ela reuniu chefes de Estado e representantes oficiais de 179 países. Atraiu, 
ainda, organizações não-governamentais de todo o mundo para evento paralelo – o 
Fórum Internacional de ONGs e Movimentos Sociais. 

“A Agenda 21 foi o documento mais abrangente que resultou dessa conferência 
e selou compromisso entre as nações participantes. Apresenta-se, tanto para o poder 
público como para a sociedade civil e os setores econômicos, como grande guia para a 
promoção de ações que estimulem a integração entre o crescimento econômico, a jus-
tiça social e a proteção ao meio ambiente. Sua principal estratégia é propor soluções e 
alternativas em favor do desenvolvimento sustentável e deve ser compreendida como 
instrumento que conjuga participação e transformação social”105.

O termo “Agenda 21” foi usado no sentido de expressar as intenções de se ca-
minhar para a realização desse novo modelo ao longo do século XXI. A Agenda 21 é 
instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em dife-
rentes regiões do planeta, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e 
eficiência econômica106.

Assim, a Agenda 21 Global constitui a mais abrangente tentativa já realizada de 
promovernovo padrão de desenvolvimento em escala planetária, denominado “desen-
volvimento sustentável”. Ao redefinir o conceito de desenvolvimento, assegurando-
lhe dimensão não apenas quantitativa, mas também qualitativa, o documento enfatiza 
o aumento da produtividade, aliado à justiça social e à conservação dos recursos natu-
rais, cujas perdas crescentes devem ser consideradas contribuição negativa ao Produto 
Interno Bruto (PIB) e às contas nacionais. Tal esforço exige mudanças culturais de 
comportamento, inovação tecnológica e rede de compromissos formada por todos os 

105.  Todas essas informações (mais as fornecidas adiante) são encontradas em: BANCO DO BRASIL. Agenda 21 do 
BB. Brasília: Diretoria Relações com Funcionários e Responsabilidade Socioambiental, 2007. Disponível na internet 
para download no ícone Sustentabilidade do portal BB: <www.bb.com.br/ >.

106.  MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agenda 21 Brasileira. Ações Prioritárias. 2ª ed. Brasília: Ministério do 
Meio Ambiente, 2004.
       MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Passo a Passo da Agenda 21 Local. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 
2005.
           MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. A Agenda 21 e os Objetivos do Milênio: As Oportunidades para o Nível Local. 
Caderno de Debate Agenda 21 e Sustentabilidade nº 7. Brasília Ministério do Meio Ambiente, 2005.
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participantes empenhados com sua propagação nos planos global, nacional e local.

Na Rio-92, cada país se comprometeu a definir sua própria Agenda, fixando prio-
ridades, envolvendo a sociedade e o governo, promovendo parcerias. O objetivo maior 
era alcançar meios de implementação capazes de modificar os processos de insustenta-
bilidade em curso no modelo de desenvolvimento em vigor no mundo. Nesse sentido, 
deve-se entender a elaboração da Agenda 21 do Brasil e a do BB.

O modo de vida planetário, organizado através da economia de mercado, onde 
predominavam apenas os interesses das grandes corporações transnacionais, virou alvo 
de avaliação crítica. Seu poder de destruição do meio ambiente passou a sofrer constan-
tes denúncias de cientistas e cidadãos preocupados com a vida humana. A elevação da 
consciência ecológica dos membros dessas corporações levou a mudanças no sentido da 
adoção de uma autorregulação, antes que legislações draconianas fossem impostas.

A gestão empresarial que tenha como referência apenas os interesses dos acionistas 
revela-se insuficiente no novo contexto, que requer gestão balizada pelos interesses e con-
tribuições de um conjunto maior de partes interessadas. A busca de excelência pelas em-
presas passa a ter como objetivos a qualidade nas relações e a sustentabilidade econômica, 
social e ambiental. A empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade 
de ouvir e analisar os interesses conflitantes de todos aqueles que têm algum apego a sua 
atuação – funcionários, clientes, governos, organizações não-governamentais etc. – e não 
apenas dos acionistas, tentando incorporá-los no planejamento de suas atividades.

O sítio do Instituto Ethos na internet (www.ethos.org.br) esclarece qual é a diferen-
ça entre responsabilidade socioambiental e filantropia. “A filantropia trata basicamente 
de ação social externa da empresa, tendo como beneficiário principal a comunidade 
em suas diversas formas (conselhos comunitários, organizações não-governamentais, 
associações comunitárias etc.). A responsabilidade socioambiental, por sua vez, focaliza 
a cadeia de negócios da empresa e engloba preocupações com um público maior (acio-
nistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, 
governo e meio ambiente), cujas demandas e necessidades a empresa deve buscar en-
tender e incorporar em seus negócios. Assim, a responsabilidade socioambiental trata 
diretamente dos negócios da empresa e como ela os conduz”.

O movimento verde amadureceu com a ampliação da sua dimensão social. Com 
o avanço da consciência ecológica, foi se percebendo mais os riscos ambientais. Eles 
tornaram-se cada vez mais determinantes para qualquer negócio. A gestão inadequada 
das questões ambientais pode causar perdas financeiras irreparáveis para a empresa 
e, em decorrência, para seus credores: os bancos. A preocupação das instituições fi-
nanceiras com as questões ambientais ocorreu, inicialmente, como forma de evitar a 
responsabilização legal por danos ambientais produzidos por bens que eram recebidos 
como garantia de empréstimos.

Os bancos estão sujeitos a três tipos de riscos ambientais107. O risco direto en-
volve todos aqueles aos quais os bancos respondem diretamente como poluidores. São 

107.  TOSINI, Maria Fátima Cavalcante. Risco ambiental para instituições financeiras bancárias. Campinas, Dissertação de 
Mestrado pelo IE-UNICAMP, 2005. p. 19.
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os riscos associados às suas próprias instalações, uso de papéis, equipamentos, energia 
etc. Nessa modalidade se aplica, diretamente, o Princípio do Poluidor Pagador. O ban-
co aderente ao princípio deve considerar nos seus custos os gastos devidos à eventual 
degradação ambiental no processo operacional, a fim de evitar que apenas os lucros de 
suas atividades sejam privatizados e os custos do dano ambiental sejam socializados. 
Dessa forma, risco ambiental passa a ser visto como custo financeiro. O risco indireto 
ocorre porque o risco ambiental afeta a empresa com a qual o banco tem relacionamen-
to como intermediador financeiro, via operações de crédito ou como detentor de ações 
ou títulos de dívida.

Os bancos vêm sofrendo pressão do público em geral e dos Organismos Não-
Governamentais (ONGs) para adotar  política de financiamento e investimento am-
bientalmente correta, sob pena de terem sua reputação prejudicada diante da socieda-
de. A imagem dos bancos na sociedade é importante para o sucesso conjunto de suas 
atividades e é considerada como parte de seu patrimônio. Por isso, há ocorrência do 
terceiro tipo de risco ambiental: o risco de reputação.

No Fórum Econômico Mundial, em Davos, em 31 de janeiro de 1999, o então 
secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, desafiou os líderes empresariais mun-
diais a apoiar e adotar o Pacto Global, tanto em suas práticas corporativas individuais 
quanto no apoio a políticas públicas apropriadas. É uma iniciativa que tem como ob-
jetivo mobilizar a comunidade empresarial internacional para a promoção de valores 
fundamentais nas áreas de direitos humanos, trabalho e meio ambiente. Foi criado 
para ajudar as organizações a redefinirem suas estratégias e ações, a fim de que todas as 
pessoas possam compartilhar dos benefícios da globalização, evitando que estes sejam 
aproveitados por poucos.

O Pacto Global advoga dez princípios universais, derivados da Declaração Uni-
versal de Direitos Humanos – respeitar, proteger e evitar violações desses direitos –, da 
Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fun-
damentais no Trabalho – apoiar a liberdade de associação no trabalho, abolir o trabalho 
forçado, abolir o trabalho infantil, eliminar a discriminação no ambiente de trabalho –, da 
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – apoiar abordagem pre-
ventiva aos desafios ambientais, promover a responsabilidade ambiental, encorajar tec-
nologias que não agridam o meio ambiente – e da Convenção das Nações Unidas Contra 
a Corrupção – combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão e propina. 
O Banco do Brasil aderiu ao Pacto Global, em novembro de 2003, demarcando assim, 
historicamente, a troca da agenda neoliberal pela de responsabilidade socioambiental.

No Brasil, alguns bancos já manifestaram sua preocupação com a variável am-
biental nos negócios, aderindo aos Princípios do Equador. Procuram, dessa maneira, 
garantir que os projetos financiados sejam desenvolvidos de forma socialmente res-
ponsável e que reflitam boas práticas de gestão ambiental. A adoção desses princípios 
implica a revisão cuidadosa das propostas de clientes que solicitam financiamento de 
projetos, evitando-se, com isso, fornecer empréstimos a projetos cujo interessado re-
alize ações que não estejam em consonância com as políticas e procedimentos socio-
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ambientais adotados pela instituição financeira. Até 2007, 44 instituições bancárias ha-
viam aderido aos Princípios do Equador, sendo cinco do Brasil, incluindo-se aí o Banco 
do Brasil, em fevereiro de 2005.

Os Princípios do Equador constituem conjunto de políticas e diretrizes a serem 
observadas na análise de projetos de investimento de valor igual ou superior a US$ 10 
milhões. Tem por base critérios estabelecidos pelo International Finance Corporation, 
instituição vinculada ao Banco Mundial. Essas salvaguardas versam sobre avaliações 
ambientais; proteção a habitats naturais; gerenciamento de pragas; segurança de barra-
gens; populações indígenas; reassentamento involuntário de populações; propriedade 
cultural; trabalho infantil, forçado ou escravo; projetos em águas internacionais; e saúde 
e segurança no trabalho.

Os Princípios do Equador foram revisados, em julho de 2006, quando se impuse-
ram maiores exigências referentes à formalização da concordância do tomador do em-
préstimo, nos próprios instrumentos de financiamento, quanto ao atendimento das re-
comendações que se apresentem como fruto da análise do projeto à luz dos Princípios 
do Equador. Por exemplo, o tomador deverá concordar com a aplicação da legislação 
socioambiental local pertinente; o desenvolvimento do Plano de Ação de mitigação de 
riscos socioambientais; a provisão regular de relatórios; e, quando for o caso, a elabora-
ção de plano de desativação das instalações ao final do projeto.

Passou a haver maior detalhamento de requerimentos voltados à avaliação so-
cioambiental de projetos, preservação da biodiversidade, saúde e segurança de comu-
nidades afetadas, particularmente as comunidades indígenas. Houve também o com-
promisso em tornar públicas informações anuais sobre a aplicação dos Princípios do 
Equador em suas operações.

Finalmente, o II Acordo de Capitais da Basileia considera outros riscos enfrenta-
dos pelos bancos para efeito de cálculo de capital regulamentar. Ele exige modelos de 
gerenciamento de riscos mais precisos, com especial atenção para o risco ambiental.

A história da Agenda 21 do Banco do Brasil revela seu compromisso com o con-
senso do novo século: “o crescimento econômico é  condição necessária, mas não su-
ficiente, para o desenvolvimento sustentável, o qual pressupõe processo de inclusão 
social com  vasta gama de oportunidades e opções para as pessoas; [...] não pode ha-
ver desenvolvimento enquanto houver iniquidades sociais crônicas no país”108. Possui 
também o significado histórico de representar, politicamente, a substituição da agenda 
neoliberal pela agenda da responsabilidade socioambiental.

Como foi visto, dentre os resultados da Conferência Rio-92, destacava-se a propos-
ta de plano de ação para o meio ambiente e o desenvolvimento no século XXI da cha-
mada Agenda 21, a ser adotada global, nacional e localmente por organizações do sistema 
das Nações Unidas, governos e pela sociedade civil. Constituía-se na mais abrangente 
tentativa já realizada de orientar novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, 
cujo alicerce era a sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica.

108.  MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agenda 21 Brasileira - Ações Prioritárias. Brasília, MMA, 2004.
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Em 2004, o Banco do Brasil assumiu compromisso formal com o Ministério do 
Meio Ambiente para desenvolver agenda cujas ações evidenciariam o comprometi-
mento da empresa com o desenvolvimento sustentável de seus negócios. O ato coroava 
trabalho realizado, internamente, desde 2003, voltado para a definição de princípios e 
estratégias de responsabilidade socioambiental. Percebendo a aderência de suas inten-
ções estratégicas com os princípios da Agenda 21 Global, o Banco do Brasil estabeleceu 
sua Agenda 21 Empresarial, voltada para a sustentabilidade.

Esse compromisso tornou-se missão cotidiana na empresa. Em maio de 2007, 
houve o lançamento da Agenda 21 do BB, iniciativa pioneira no país, que evidencia 
esse compromisso inserido em sua estratégia corporativa. Foi elaborada a partir dos 
compromissos públicos assumidos pelo Banco do Brasil, de referenciais oriundos de 
organismos fomentadores do movimento de responsabilidade corporativa em nível na-
cional e internacional e do resultado de um fórum de gestão de pessoas e responsabili-
dade socioambiental que envolveu todo o corpo funcional do Banco.

A Agenda 21 do BB estrutura-se em três eixos. O primeiro – fazer negócios com 
foco no desenvolvimento sustentável – tem os seguintes objetivos: implementar ações 
de apoio ao desenvolvimento sustentável; financiar atividades de geração de trabalho 
e renda e de inclusão social; financiar atividades e tecnologias ambientalmente ade-
quadas. O segundo – adotar práticas administrativas e negociais com responsabilidade 
socioambiental – visa disseminar os princípios e fortalecer a cultura dessa responsabi-
lidade na “comunidade BB”, manter processos administrativos e processos negociais 
coerentes com esses princípios, e fortalecer a interação com os públicos de relaciona-
mento nesse sentido. Finalmente, o terceiro eixo refere-se ao investimento social pri-
vado. Dentro dessa diretriz, o BB busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
da população brasileira, ajudar programas relacionados à consciência e preservação am-
biental, patrocinar programas relacionados à defesa e à promoção dos direitos humanos, 
captar recursos para apoiar ações vinculadas ao desenvolvimento social e incentivar a 
atuação dos funcionários em trabalhos voluntários e ações sociais.

Portanto, a Agenda 21 do BB é um compromisso com a sustentabilidade, a ci-
dadania e o movimento de responsabilidade socioambiental. O desenvolvimento das 
iniciativas em cada um dos eixos é fruto do engajamento e dedicação de todas as áreas 
do Banco. Elas têm contribuído para a disseminação da postura de responsabilidade 
socioambiental no conglomerado.

Deve-se entender a postura de responsabilidade socioambiental como compro-
misso e mérito de todos os integrantes do Banco. Decorre daí a necessidade de enga-
jamento e comprometimento das lideranças e do corpo funcional com o desenvolvi-
mento, acompanhamento e avaliação do processo de adoção desses valores e princípios 
éticos nas práticas administrativas e negociais. O papel de viabilizar essa intenção es-
tratégica – ser referência em responsabilidade socioambiental e no desenvolvimento 
sustentável do país – constitui na obrigação de responder pelas ações próprias ou dos 
outros no que for de seu alcance.
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O Banco do Brasil faz parte de conjunto das organizações brasileiras responsáveis 
pela elaboração e difusão de propostas inovadoras na sociedade civil. A alternância 
democrática do poder possibilitou a criação de novo pacto corporativo em torno da res-
ponsabilidade socioambiental da empresa. Proporcionou, assim, a colagem ideológica 
entre a alta administração e o corpo funcional, cujo entendimento mútuo tinha sofrido 
rompimento ou, pelo menos, uma solução de continuidade nos episódios ocorridos 
em meados da década anterior. Essa divisão era ainda a “fratura exposta” na coesão 
interna. A quebra de históricos compromissos implícitos (respeito profissional e estabi-
lidade no emprego) constituiu violação ou infração tão violenta do contrato mútuo que 
apenas um acordo consensual em torno da responsabilidade socioambiental a supera-
ria. A nova Direção buscou ganhar aliados para suas posições, restabelecendo a coesão 
interna, pela via da  da participação e do consenso.

Dessa forma, foi estabelecido consenso a respeito da nova agenda da empresa. 
O Banco do Brasil cuida para que seus negócios gerem resultados econômicos, sob a 
forma de lucros e participação no mercado. Mas, ao mesmo tempo, busca resultados 
sociais e ambientais, sob a forma de inclusão social, geração de trabalho e renda e res-
peito ao meio ambiente.

Essa agenda da responsabilidade socioambiental tinha de começar em casa, para 
selar esse compromisso corporativo. Esse caminho inicial seria seguido com a promo-
ção da cidadania interna. Empresas com dimensões gigantescas, como é o caso do Ban-
co do Brasil, necessitam instituir mecanismos participativos que possibilitem ouvir e 
dar consequência às opiniões, sugestões e críticas feitas por seus funcionários. São eles 
que fazem o dia a dia da organização, aplicando seus melhores esforços na promoção 
dos negócios e na solução dos problemas.

Inspirado no compromisso de manter o diálogo em caráter permanente com seus 
funcionários, de modo a assegurar níveis superiores de gestão compartilhada e transparên-
cia, o BB realizou, em 2003, o IV Fórum Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioam-
biental. Ele mobilizou e garantiu a manifestação de todos os 84 mil funcionários. Foram 
colhidas quase 18 mil manifestações, entre críticas, sugestões e propostas, sistematizadas 
numa expressiva pauta de contribuições para as decisões estratégicas da empresa.

Outro símbolo da nova era, representando mais uma conquista histórica para as 
batalhas feministas travadas a partir dos anos 70, aconteceu em 8 de março de 2006. Na 
data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Banco do Brasil anunciou 
a adesão ao Programa Pró-Equidade de Gênero, coordenado pela Secretaria Especial 
de Políticas para Mulheres, órgão do governo federal. O objetivo é desenvolver novas 
concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional para alcançar a equidade 
de gênero no mundo do trabalho.

As estatísticas internas do Banco apontavam percentual reduzido de mulheres 
em cargos de primeira gestora, em torno de 8%, se comparado à quantidade de fun-
cionárias na empresa – as mulheres representavam em torno de 35% do quadro geral. 
Além disso, 30% das funcionárias exerciam apenas cargo de gerência média no BB. A 
primeira ação a ser desenvolvida, fruto do compromisso estabelecido, seria a realização 



Banco do Brasi l  -  200 anos

208

de pesquisa para identificar o perfil da diversidade na empresa. Entre outros aspectos, 
desejava-se verificar quais os fatores que, de fato, interferiam no processo de ascensão 
profissional das mulheres. A partir de diagnóstico preciso, poderiam ser providenciadas 
soluções para  evitar discriminações de gênero.

Outra vitória, nesse caso representativa da luta contra a homofobia, ocorreu com 
a implantação dessa nova Agenda. Esse avanço cultural se deu à luz dos compromissos 
estabelecidos nas políticas de responsabilidade socioambiental, que definia o respeito 
à diversidade como um de seus princípios. O Banco encaminhou, em 2004, à Caixa de 
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi), estudo técnico defendendo 
a inclusão de pessoas homossexuais, companheiros e companheiras de funcionários e 
funcionárias, como beneficiários-dependentes nos planos de saúde daquela entidade. 
A proposta foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Cassi em outubro de 2005.

Atento aos aspectos contemporâneos da criminalidade, em que a saúde e a qua-
lidade de vida no trabalho de seus funcionários sofriam graves danos, o BB revisou, 
em 2005, o seu Programa de Assistência a Vítimas de Assalto e Sequestro. A principal 
alteração referiu-se ao dever de acompanhamento, pelas gerências regionais de Gestão 
de Pessoas, do cumprimento das ações de atendimento às vítimas, além de amparo 
em casos de ameaças ou tentativas de assalto e sequestro, que implicavam risco para a 
segurança dos funcionários.

A partir da publicação do decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o Banco do 
Brasil passou a destinar 5% das vagas de cada seleção externa às pessoas com deficiên-
cia. Em 2005, a Diretoria de Relações com Funcionários e Responsabilidade Socioam-
biental autorizou a posse de 105 candidatos com deficiência.

No processo de admissão, todos os candidatos aprovados são submetidos aos 
exames médicos pré-admissionais, que incluem avaliações médicas e laboratoriais. Du-
rante essa fase, e confirmando-se a condição de portador de deficiência, são registradas 
as recomendações médicas condizentes com as limitações apresentadas pelo candidato 
e são realizadas a análise ergonômica e as adequações necessárias do posto de trabalho. 
Alguns tipos de deficiência exigem modificações do mobiliário, reformas na estrutura 
física da agência para garantia da acessibilidade e instalação de recursos tecnológicos, 
tais como softwares destinados à leitura ou amplificação de imagens utilizadas por defi-
cientes visuais. A inserção do tema nos treinamentos internos com a produção de dois 
cursos autoinstrucionais, a divulgação de artigos pelos canais de comunicação da em-
presa e a formatação de curso para a disseminação da Linguagem Brasileira de Sinais 
(Libras) entre os funcionários, são outras ações empreendidas.

Vale mencionar outras lutas e conquistas sociais, dessa vez no âmbito externo à 
empresa, representativas das ações derivadas da Agenda da Responsabilidade Socio-
ambiental.

O trabalho da Fundação Banco do Brasil avançou, a partir de 2004, inclusive 
com a expansão do foco inicial do semiárido para a região Amazônica e para o Cerrado. 
Sempre por meio de parceiros, com destaque para redes como o Grupo de Trabalho 
da Amazônia (GTA), na Amazônia Legal, a Articulação do Semiárido (ASA), e, mais 
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recentemente, com a Rede Cerrado e entidades a ela filiadas. A expansão da área ge-
ográfica de atuação significa, entretanto, uma redução da capacidade de investimento. 
Assim, tornou-se ainda mais importante articular projetos e mobilizar parceiros, seja de 
órgãos públicos locais, seja de instituições de caráter nacional. Esse trabalho articulado 
da fundação direcionou, a partir de 2006, a prioridade de intervenção a cinco cadeias 
produtivas – cajucultura, mandiocultura, apicultura, reciclagem e ovinocaprinocultura 
–, em projetos de desenvolvimento local, reaplicação de tecnologias sociais, além das 
intervenções em alfabetização de jovens e adultos, complementação escolar, inclusão 
digital, entre outras. Para isso, a Fundação percebe que o trabalho é mais poderoso 
quando suas forças se unem às de ministérios, de ONGs e de outros atores.

Passados mais de 120 anos da extinção oficial da escravidão, o país ainda convive 
com as marcas deixadas pela exploração da mão de obra escrava. No Brasil, a escravidão 
contemporânea manifesta-se na clandestinidade e é marcada por autoritarismo, corrup-
ção, segregação social, racismo, clientelismo e desrespeito aos direitos humanos. Se-
gundo cálculos da Comissão Pastoral da Terra (CPT), existem no Brasil 25 mil pessoas 
submetidas às condições análogas ao trabalho escravo. Os dados constituem realidade 
de grave violação aos direitos humanos, que envergonham não somente os brasileiros, 
mas toda a comunidade internacional.

Desde agosto de 2004, o Banco do Brasil já praticava a suspensão de novos crédi-
tos a clientes incluídos em relação de empregadores e proprietários rurais que subme-
tem seus trabalhadores a formas degradantes de trabalho ou os mantenham em condi-
ções análogas ao trabalho escravo, divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). Mas, consciente de que a eliminação do trabalho escravo constitui condição 
básica para o estado democrático de direito, o Banco do Brasil, juntamente com outras 
54 empresas, apoiou a decisão do governo federal de eleger como uma das principais 
prioridades a erradicação de todas as formas contemporâneas de escravidão. Assim, em 
maio de 2005, aderiram ao Pacto pelo Combate ao Trabalho Escravo proposto pelo 
Instituto Ethos. Pelo pacto, os signatários acordaram em incrementar esforços visando 
a dignificar e modernizar as relações de trabalho nas cadeias produtivas dos setores 
comprometidos no “Cadastro de empregadores Portaria MTE 540/2004” que tenham 
mantido trabalhadores em condições análogas à escravidão.

Em março de 2005, Banco do Brasil, Brasilprev e Previ, juntamente com os prin-
cipais investidores institucionais no mundo, manifestaram formalmente apoio ao pe-
dido de abertura de informações sobre a emissão de gases de efeito estufa, enviado 
às 500 maiores empresas do mundo. O pedido de informações é resultado de projeto 
administrado pela Rockfeller Philanthropy Advisers, com recursos provenientes principal-
mente do Fundo de Carbono do governo da Grã-Bretanha.

Vale salientar que, além de ser coerente com a postura de responsabilidade so-
cioambiental do Banco do Brasil, que prevê ponderações acerca dos impactos sociais 
e ambientais das práticas empresariais, o apoio à iniciativa vem ao encontro dos seus 
interesses comerciais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, o aqueci-
mento provocado pelo efeito estufa pode trazer como impacto a alteração do regime de 
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chuvas e da temperatura, com consequências diretas sobre a agricultura e a biodiversi-
dade. Em outras palavras, não é uma questão apenas ideológica, mas também de razão 
prática: o risco ambiental do crédito agrícola.

O Banco do Brasil caracteriza-se como banco de múltiplas funções, atuando não 
só como banco comercial (fornecedor de crédito geral), mas também como banco seto-
rial (especialista em crédito rural) e banco de desenvolvimento (gestor do Fundo Cons-
titucional para a região Centro-Oeste). Face a essa diversidade de atuação, a variável 
ambiental é tratada em diversas normas e recomendações.

Em financiamentos industriais, o licenciamento ambiental é sempre exigido. 
Para o financiamento da comercialização da pesca, madeira, borracha e outros produtos 
extrativos, as normas internas se tornam ainda mais rigorosas. Por exemplo, o Banco 
não financia serrarias que utilizam madeiras retiradas de floresta nativa. Com relação 
ao crédito rural, possui convênios com empresas de assistência técnica, que se com-
prometem a recomendar tecnologias de produção exequíveis, dotadas de práticas con-
servacionistas adequadas à defesa do solo e do meio ambiente, consoante a legislação 
ambiental em vigor.

Com relação aos recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), 
principal fonte de recursos internos para operações incentivadas de longo prazo geridas 
pelo Banco do Brasil, é exigido, na apresentação dos projetos, o cumprimento da legis-
lação ambiental, especialmente no tocante ao controle e preservação do meio ambiente 
e equilíbrio ecológico. Em projetos de reforma agrária, é incluída a cláusula contratual 
de comprometimento do devedor em conservar o meio ambiente. Ele deve obedecer a 
critérios técnicos e legais de preservação das matas ciliares, encostas e topos de morro, 
de conservação do solo e água, da utilização do manejo integrado de pragas, de proteção 
dos mananciais, de proteção da fauna e da flora e outras considerações de conservação 
ambiental indicadas na Constituição Federal e nas constituições estaduais. Isso também 
é válido para o Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária (Procera).

O presidente Lula assinou, em dezembro de 2007, decreto que previa restrições 
ao crédito na Amazônia. O ritmo do desmatamento tinha voltado a crescer no final de 
2007, após três anos consecutivos de redução na área de floresta abatida, justificando a 
adoção da medida.

Nota técnica preparada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) relacionava a 
oferta de crédito rural público nos 557 municípios do bioma ao aumento do desmatamen-
to. O estudo do Ministério cruzou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), que mede o desmatamento, com dados do anuário estatístico do crédito rural 
do Banco Central. No Mato Grosso, Pará e Rondônia, responsáveis por 85% do desmata-
mento em 2007, o ritmo de abate de árvores acompanhou a evolução na oferta de crédito 
rural. Também foram analisados os 16 municípios do Pará e do Mato Grosso que mais 
desmataram a Amazônia. “Verificamos evidências ainda mais fortes de que o volume de 
crédito está relacionado com a intensidade dos desmatamentos”, analisava o MMA. 

“A oferta crescente de crédito rural sem a adoção de mecanismos de monitoramento 
pelos órgãos ambientais pode induzir ao crescimento ou à manutenção de taxas elevadas 
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de desmatamento”, diz a nota. Era necessário “estabelecer as condições mínimas” para 
reduzir o risco de novos desmatamentos “fomentados pelo crédito público”109.

O Banco Central determinou que as restrições ao crédito oficial na Amazônia va-
leriam, de forma obrigatória, a partir de 1º de julho de 2008. Ficaram livres da restrição 
os créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 
pequenos produtores e beneficiários da reforma agrária. Só autorizava o acesso a crédi-
to oficial na Amazônia a agricultores e pecuaristas que apresentassem licença ambien-
tal. Em nome do agronegócio, atendendo aos interesses dos maiores produtores de soja 
do país, políticos negociavam relaxar a medida, um dos pilares do plano de combate 
ao desmatamento. Eles defendiam a suspensão da exigência aos produtores, alegando 
que poucos dispunham de licença ambiental.

Esse verdadeiro teste da política de responsabilidade ambiental envolvia cifras 
bilionárias. Disputavam-se cerca de R$ 3 bilhões: o volume de dinheiro repassado por 
ano a agricultores e pecuaristas nos municípios do bioma Amazônia (65% dos municí-
pios da Amazônia Legal), segundo dados do Banco Central. A ameaça seria paralisar a 
produção agropecuária nessa área, que reunia cerca de 10% dos municípios brasileiros 
e representava quase metade do território do país. A região, segundo o IBGE, concen-
trava 36% da pecuária e 39% da cultura de soja nacionais110.

Na raiz dos problemas da Amazônia estava a informalidade fundiária. Aquela 
metade do país era objeto da “grilagem”, ou seja, da ocupação ilegal de terras públicas. 
Quase nenhum ocupante tinha título de propriedade regularizado. Em três recadastra-
mentos rurais feitos no país, em 1999, 2001 e 2004, documentos de cerca de 200.000 
km2 de terras foram validados. Mas o cadastro de outros imóveis, em área equivalente, 
foi cancelado, a maior parte deles na Amazônia. 

“No fim de 2006 ainda estavam em trâmite ou sem informação processos refe-
rentes a 56 milhões de hectares [cada milhão de hectares equivale a 10 mil km2, meio 
Sergipe] e havia 20,6 milhões de hectares de casos arquivados sem a verificação da 
documentação estadual apresentada pelos detentores dos imóveis. Mais de 40 milhões 
de hectares de posses permaneciam irregulares”111.

Estimava-se que praticamente 36% da Amazônia eram terras privadas (objeto 
de grilagem); entre elas, só 4% tinham títulos de propriedade com registro válido. Ter-
ras protegidas dos “grileiros”, através de reservas indígenas, Unidades de Conserva-
ção Federais (UC), como parques e florestas nacionais, e áreas militares, compunham 
33,5% do território total. As UC criadas no governo Lula, áreas prioritárias para a biodi-
versidade mais ameaçadas pela frente agrícola, abrangeram mais de 230 mil km2, área 
equivalente quase ao território do Estado de São Paulo. Era outra agenda: uma política 
de reorganização de fronteira e de reapropriação pelo poder público das terras da Ama-
zônia, onde ocorreu processo descontrolado de privatização de terras.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou, em 2006, a am-
pliação das áreas de reservas florestais para 8,3% do território brasileiro face ao percentual 

109.  Folha de São Paulo, 18/05/08.

110.  Folha de São Paulo, 15/06/08.

111.  Folha de São Paulo, 18/05/08.
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de 6,5% em 2003. Um dos motivos da expansão foi o maior número de terras indígenas 
demarcadas – 405, em 2006, contra de 172, em 1992. Nessas áreas, a preservação das flo-
restas é mais controlada, pois o desmatamento não está tão presente.

O bioma domina 82,8% da Amazônia Legal (oito estados e parte do Maranhão), o 
resto é Cerrado (16%) ou Pantanal (1,2%). Ele é essencial por quatro razões. A primeira 
é relacionada a sua biodiversidade, valiosa para a biotecnologia, tanto em termos cien-
tíficos quanto econômicos. A segunda razão é a biomassa, uma das alternativas mais 
concretas de energia para um mundo pós-petróleo. A terceira diz respeito à água doce, 
questão urgente, pois já se espera escassez de água, com potenciais conflitos por acesso 
a ela. Finalmente, outra razão crucial é o clima, tanto pelo que a Amazônia representa 
em termos de armazenamento de carbono quanto por sua influência sobre o sistema de 
chuvas, pois mais de 60% do vapor de água para as chuvas no Brasil vêm da floresta.   A 
Amazônia é, portanto, fundamental para a agricultura brasileira.

Essa visão contrasta com a tradicional ação predatória de muitos pecuaristas, fa-
zendeiros e políticos ligados a esses setores. Segundo essa visão, a Amazônia seria a 
última fronteira a ser conquistada, sequencialmente, por desmatamento, gado e soja. 
Era necessária uma revisão do significado da Amazônia para o planeta, para se entender 
bem a responsabilidade socioambiental brasileira.

Em resumo, em dezembro de 2007, o MMA, divulgou lista de 36 municípios 
da Amazônia que mais desmatavam. Em janeiro de 2008, o governo federal bloqueou 
autorizações para desmatamento em todos eles. Cada proprietário podia derrubar, le-
galmente, apenas 20% de sua área. O governo federal concentrou nesses municípios o 
recadastramento fundiário e embargou a comercialização de produtos das propriedades 
rurais irregulares. Em fevereiro de 2008, resolução do Conselho Monetário Nacional 
proibiu crédito de bancos públicos e privados nos 557 municípios da Amazônia, a partir 
de julho daquele mesmo ano, a proprietários rurais que não documentassem licença 
ambiental do imóvel rural, respeito à reserva legal e Certificado de Cadastro do Imóvel 
Rural (CCIR). A responsabilidade socioambiental do BB já impedia lhes dar crédito. 
Sabia-se, há muito, que a dívida seria paga com o capital natural do Brasil, ou seja, o 
desflorestamento da Amazônia.

A cada novo passo, a agenda da responsabilidade socioambiental do BB enfrenta-
va novas e maiores dificuldades. Mas, ao final de quatro anos de implementação de sua 
estratégia socioambiental, tornou seu compromisso com a sustentabilidade econômica, 
social e ambiental uma missão do dia a dia.

Em coerência com a Agenda 21, depois de conturbado episódio com um ex-
diretor do Banco, nas eleições do ano anterior, o Conselho Diretor, sabendo que a ética 
era pilar fundamental da postura de responsabilidade socioambiental, anunciou que 
reavaliaria o sistema de gestão da ética corporativa. Queria a atualização sistemática 
e participativa do código de ética do BB. Buscava o acionamento de mecanismos de 
gestão que incluísse a implementação de padrões de conduta ética apropriada, dentro 
de esforço ininterrupto para aprimorar a organização.
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6.3. Valores intangíveis do BB

Ativos intangíveis são recursos não-materiais controlados por uma empresa, ca-
pazes de trazer benefícios futuros ao negócio. Esses ativos não estão diretamente regis-
trados nas demonstrações financeiras, mas se transformam em benefícios quando estão 
associados a alguma atividade ou ação da corporação. Pode-se citar como exemplo a 
capacidade de uma marca alavancar vendas de novo produto: demonstra o uso de um 
ativo intangível na geração de benefícios.

O potencial de geração de novos negócios com seus ativos intangíveis constitui 
patrimônio inestimável do Banco do Brasil, acumulado durante mais de 200 anos. En-
tre eles, são destaques: sua marca; sua forte presença em todo o território brasileiro; sua 
expertise nos diversos mercados em que atua; e, sobretudo, a capacidade de inovação de 
seu pessoal, um dos mais qualificados do mercado.

À marca BB são vinculados atributos indispensáveis para as instituições financei-
ras: tradição, confiança e solidez. Esses atributos permitiram que, em 2009, mais uma 
vez o Banco do Brasil fosse apontado como o banco mais lembrado entre os brasileiros 
pelo prêmio Top of Mind, do Instituto DataFolha. A liderança, detida desde a primeira 
edição do prêmio, em 1992, indica o grande valor da marca BB. Para esse resultado, 
contribuem a maior base de clientes, a maior capilaridade no Sistema Financeiro Na-
cional, a atuação em todos os segmentos da economia, os investimentos em esporte e 
cultura e as ações sociais. Tudo isso compõe a percepção que se tem da empresa.

O Banco do Brasil detinha em 2008 a maior capilaridade entre as instituições finan-
ceiras do país. Está presente em 3,2 mil municípios brasileiros e em 23 países. Com 15,3 
mil pontos de atendimento, 39 mil terminais de autoatendimento, 3,1 mil corresponden-
tes bancários, rede externa complementar de 1,5 mil instituições financeiras, portal BB, 
mobile banking e Central de Atendimento. Essa capilaridade amplia o potencial de gerar 
negócios, pois é uma oportunidade de aumentar a exposição de produtos, de serviços e 
da marca. Além disso, a estrutura de atendimento se reverte em facilidade de acesso para 
os clientes, vantagem que faz a diferença na hora de escolher um banco.

O avanço tecnológico mudou a forma como os clientes se relacionam com as 
instituições financeiras. Os clientes passaram a demandar, além de atendimento pre-
sencial eficiente, autonomia pessoal, comodidade, agilidade e segurança para fazer 
suas transações financeiras. Atendendo a essa demanda contemporânea, a tecnologia 
passou a ser patrimônio intangível. A capacidade de processamento dos seus computa-
dores centrais, a maior rede de terminais de autoatendimento, o pioneirismo no mobile 
banking e a liderança no canal internet garantem ao BB posição de destaque entre as 
instituições financeiras na área de tecnologia.

O Banco do Brasil encerrou 2007 com 81,9 mil funcionários, admitidos na empre-
sa por meio de concurso público. A maior estabilidade no emprego, aliada à competên-
cia técnica, obtida em inúmeros cursos de capacitação e qualificação profissional e com 
a experiência transmitida por colegas, são características que diferenciam o quadro de 
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pessoal desse banco público com história secular. Mas isso tudo não seria suficiente se 
o Banco não investisse na satisfação de seus funcionários, tanto em termos de remu-
neração e ambiente de trabalho quanto de acompanhamento de saúde e previdência 
complementar. Ele incentiva e apoia atividades que melhoram a qualidade de vida dos 
seus profissionais. A contrapartida é o comprometimento com os valores da empresa 
e, ainda mais valioso, a adoção de espírito público no cumprimento de sua agenda de 
responsabilidade socioambiental, a Agenda 21.
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