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FUNCIONÁRIO DO BB Em DESTAQUE

TRAJETóRIA 
 CONSOLIDADA 
    DENTRO E  
     FORA DO BB

Natural do Paraná, o atual secretário executivo do 
Ministério da Fazenda, Paulo Rogério Caffarelli, tem o 
Banco do Brasil como uma segunda casa. Funcionário 
do BB há 32 anos, sua trajetória e seu aprendizado den-
tro da instituição financeira foram para ele essenciais 
em sua formação pessoal e profissional. Cedido ao mi-
nistério, Caffarelli é o segundo na hierarquia do órgão, 
abaixo somente do ministro Guido Mantega. Na pasta, 
é o responsável pela interlocução do ministério com o 
mercado financeiro e o setor privado.

Caffarelli ingressou no BB em 1981 como menor 
aprendiz. Em 1983, foi aprovado no concurso externo 
do Banco e passou a ser funcionário efetivo da institui-
ção. Em 1995, após uma seleção, passou a ser gerente 
da área de Corporate do BB. A partir desse momento, a 
cada dois anos, Caffarelli atuava em um setor diferente 
no BB: foi gerente da área de Recuperação de Crédito; 
gerente executivo na Diretoria de Distribuição; diretor 
das áreas de Logística, Marketing, Crédito e Pessoas 
Físicas; e vice-presidente dos setores de Negócios de 
Varejo e de Atacado, Negócios Internacionais e Private 
Bank. Em março, o secretário passou a integrar o Con-
selho de Administração do BB.

“Foi no Banco que formei meu caráter e minha per-
sonalidade. Cada momento e cada pessoa com quem 
convivi dentro do Banco me somaram alguma coisa. 
Sou extremamente grato, principalmente, às pessoas 
que foram meus chefes, pois de certa maneira eles me 
moldaram para chegar onde estou hoje. O Banco foi 

uma escola, um verdadeiro laboratório para minha vida 
pessoal e profissional”, diz. 

Aos 48 anos, o bancário, que está no quadro de fun-
cionários cedidos do BB e no auge da carreira profissio-
nal, questiona o sistema de aposentadoria do Banco. 
“O BB precisa criar um sistema em que o funcionário 
não precise sair do Banco aos 50 anos, afinal ele está 
no auge da capacidade intelectual de trabalho. Vejo que 
nos outros bancos as pessoas se aposentam somente 
aos 65 anos. Então, quando a instituição aposenta o 
funcionário nessa idade, ela está o entregando pronto 
para o mercado. Isso é um ponto que precisa ser discu-
tido e revisto. Afinal, o Banco perde com isso, pois pode-
ria utilizar esses 15 anos como vantagem profissional 
para a instituição”, ressalta.  

Casado há 25 anos e pai de três filhos, Caffarelli é 
formado em Direito, com pós-graduação em Comércio 
Exterior, Direito Societário e Comércio Internacional e 
ainda possui mestrado em Economia pela Universidade 
de Brasília (UnB). Morador de Brasília há 13 anos, tem 
como hobbie a prática de esportes, como natação, cor-
rida e ciclismo, além da leitura e do gosto por vídeos. 

Sócio da ANABB há duas décadas, Caffarelli acredita 
que a Associação contribui para o trabalho dos funcioná-
rios do Banco. “ANABB tem um processo interessante: 
quanto menos politizada ela for, mais efetivo será seu tra-
balho de acordo com o objetivo com que ela foi criada, 
que é proporcionar um bom ambiente de trabalho para os 
funcionários do BB.”  

Paulo Rogério Caffarelli considera que o aprendizado dentro do Banco do 
Brasil foi essencial em sua formação pessoal e profissional

Por Josiane Borges


