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Difundir o Banco do Brasil como patrimônio nacional, 
promover a integração harmoniosa entre os interesses da 
sociedade e as atividades do BB, estimular a geração de 
ideias que possibilitem constante revisão da estratégia de 
atuação do Banco. Todas essas premissas fazem parte 
do Estatuto da ANABB e estão entre o rol de finalidades 
da Associação que devem ser conduzidas junto ao funcio-
nalismo, aos governos e à própria instituição financeira. 
Considerando esses compromissos disseminados pela 
ANABB por mais de 28 anos, a Diretoria Executiva decidiu 
que 2014 seria oportuno para discussão da importância e 
da atuação do Banco no desenvolvimento do país.   

“Repensando Estrategicamente o BB” foi o tema da 
terceira edição do projeto Seminários ANABB. O cenário 
político atual possibilitou que os debates ultrapassassem 
os limites da instituição financeira. Isso porque o BB é 
agente de crescimento econômico, é peça fundamental 
para o progresso de diversos setores – como agricultura, 
pecuária, crédito, moradia –, possui corpo funcional de 
extrema relevância para o país e está na pauta dos princi-
pais candidatos ao cargo de Presidente da República. 

Em torno de 250 pessoas participaram do evento pre-

sencialmente e mais de 400 o acompanharam pela inter-
net, uma vez que o seminário foi transmitido via web. Tendo 
em vista a importância dos temas abordados, o seminário 
chamou atenção da imprensa nacional e muitos jornalistas 
dos principais veículos de comunicação do país marcaram 
presença, dando repercussão ao evento.

O seminário também fomentou o debate democrático 
e manteve o desafio das edições anteriores: unir diversos 
atores com opiniões diferentes, complementares e anta-
gônicas, para gerar a maior pluralidade possível de pon-
tos de vista. Participaram do evento representantes do 
governo e das entidades ligadas ao funcionalismo do BB, 
docentes de universidades, gestores do Banco do Brasil e 
instituições ligadas ao tema proposto, além dos dirigen-
tes da ANABB. Os convidados apresentaram opiniões, na 
maioria das vezes, divergentes e possibilitaram que os 
debates saíssem da nossa “zona de conforto”, atingindo 
amplo nível de conhecimento. 

Na edição deste ano, foram contemplados temas como 
o modelo de desenvolvimento brasileiro; o sistema finan-
ceiro nacional e o Banco do Brasil no crescimento econô-
mico; o BB nas áreas internacional e agrícola e o desen-
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volvimento sustentável; e a participação do funcionalismo na 
construção do futuro do Banco do Brasil.

Em todos os painéis, as discussões, ao mesmo tempo em 
que tratavam de temas de amplitude global, também se in-
terligavam com o dia a dia das pessoas, principalmente em 
questões ligadas à agricultura e à sustentabilidade. Ademais, 
o período eleitoral acalorou as discussões, em função das vi-
sões distintas apresentadas pelos representantes dos princi-
pais candidatos à Presidência da República, que falaram do 
posicionamento do governo e dos candidatos em relação à 
economia do país, ao BB e às funções e dimensões de bancos 
públicos e privados.

Acreditamos que cumprimos nossa função e nossa premis-
sa de discutir, de maneira democrática, temas de interesse do 
funcionalismo do Banco do Brasil, apresentando e trazendo 
para o debate visões diferentes. Isso, de alguma maneira, co-
labora para a reflexão sobre o poder de decisão que temos em 
mãos nas próximas eleições e também para a escolha, com 
mais clareza, do futuro que almejamos para nosso país e para 
o Banco o Brasil.
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O painel inicial do Seminários ANABB – Repensan-
do Estrategicamente o Banco do Brasil teve como ob-
jetivo debater o desenvolvimento econômico no país, 
considerando as principais correntes de pensamento 
sobre o tema. Participaram do debate o doutor em Eco-
nomia Alexandre Rands Barros; o doutor em Ciências 
Econômicas Marcio Pochmann; e o mestre em Econo-
mia Mansueto Almeida. O presidente da ANABB, Sergio 
Riede, foi o mediador deste painel.

Os principais assuntos debatidos foram o desenvol-
vimentismo brasileiro, as opções brasileiras diante das 
crises nas principais economias mundiais, o desafio de 
crescimento econômico e a inclusão social. Também 

estiveram na pauta as necessidades de superávit pri-
mário, as metas de inflação e o câmbio flutuante, e o 
papel do Banco Central do Brasil (BCB) e dos bancos 
públicos nas políticas de desenvolvimento. 

Alexandre Rands Barros iniciou sua apresentação 
com um gráfico sobre a evolução do PIB per capita, de 
1950 a 2013, de seis países. Destacou a liderança dos 
Estados Unidos, com crescimento bastante estável 
nos últimos anos, e a situação do Brasil nesse contex-
to. “O Brasil, apesar de ter dado um salto em seu PIB 
per capita na década de 1970, estagnou nos últimos 
anos e segue em ritmo lento e bastante atrasado em 
comparação aos países desenvolvidos”, destacou.

O MODELO DE DESENVOLVIMENTO 
BRASILEIRO EM DEBATE

1º painel 
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Autor do livro Desigualdades regionais no Brasil: natureza, 
causas, origens e soluções e com larga experiência na produ-
ção de trabalhos científicos, Barros destacou o problema da dis-
tribuição de renda no Brasil e apontou o investimento em edu-
cação como uma das soluções para o desenvolvimento do país.

O palestrante Marcio Pochmann fez um panorama sobre o 
desenvolvimento do país, sobretudo na parte econômica. Ape-
sar dos avanços na área, ele salientou que existe uma “névoa” 
que impede as pessoas de enxergar o cenário atual. “Estamos 
diante de uma forte névoa que vem alienando profundamente 
a capacidade de grande parte dos analistas, dos estudiosos, 
dos comentaristas de enxergar a economia do Brasil, o que 
nos impede infelizmente de ver o que está ocorrendo de fato.” 
Ele falou ainda sobre a dificuldade de fazer reformas políticas, 
eleitorais e tributárias, e da importância de promover reformas 
nos estados.

Mansueto Almeida, que é técnico de Planejamento e Pes-
quisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
abordou em sua palestra o excesso de intervenções que os 
governos fazem na economia e a evolução dos gastos dos últi-
mos governos. Apesar do aumento das despesas, o economis-
ta elogia a destinação dos recursos nos estados. “Hoje, temos 
algo positivo no Brasil. Independentemente de quem seja pre-
feito, o gasto com saúde e educação é prioritário, porque são 
gastos vinculados. Qualquer prefeito vai ter de gastar 40% do 
orçamento com educação e saúde, mesmo que ele não goste 
de educação e saúde”, finalizou o palestrante.

autonomia do Banco centRal
No espaço destinado para as perguntas do público, um dos 

temas mais abordados entre os presentes foi a autonomia do 
Banco Central e o papel dos bancos públicos no futuro governo. O 
mediador do painel, Sergio Riede, destinou alguns minutos para 
que os três palestrantes dessem sua opinião sobre o assunto. 

Alexandre Rands Barros mostrou-se favorável à autonomia 
do Banco Central, devido ao controle da inflação pela institui-
ção. “A autonomia do Banco Central tem condições de baixar 
a inflação tremendamente. Todos os países com autonomia do 
Banco Central têm menos inflação”, destacou. Sobre os bancos 
públicos, Barros disse que o Banco do Brasil é um banco gran-
de, presente em áreas em que os outros bancos não querem 
atuar. Disse ainda que o BB é um patrimônio nacional que pre-
cisa ser menos penalizado pelo governo federal. 

Para Marcio Pochmann, a independência do BCB não re-
presenta um avanço. “Dar autonomia ao Banco Central signi-
fica retirar do povo a possibilidade de escolher para que ele 
deve servir. Então, em meu modo de ver, é um retrocesso tam-
bém democrático e político”, pontuou. Em relação aos ban-
cos públicos, o palestrante afirmou que eles são estratégicos 
no Brasil para a orientação do desenvolvimento nacional. Ele 
defende ainda que os bancos públicos devem ser ampliados 
inclusive em sua quantidade. 

O palestrante Mansueto Almeida elogiou a transparência 
dos bancos públicos e destacou que o BB tem papel muito 
importante para a economia brasileira. Com relação à autono-
mia do BCB, Mansueto disse que é importante este ter inde-
pendência operacional. 

Veja a íntegra do painel no site da ANABB. Acesse o link 
www.anabb.org.br/videosanabb.  

1º painel 
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1) Sergio Riede, presidente da ANABB; 2) Alexandre Rands 
Barros, doutor em Economia; 3) Marcio Pochmann, doutor 
em Ciências Econômicas; 4) Mansueto Almeida, mestre 
em Economia.
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“O Brasil hoje é um caso único que chegou a um 
nível de democracia e desenvolvimento irreversível.” 
Esta afirmação foi feita pelo jornalista Luis Nassif, for-
mado pela Escola de Comunicação e Artes da Univer-
sidade de São Paulo (USP) e com especialização em 
Economia. Ele foi um dos participantes do segundo 
painel do Seminários ANABB, cujo tema foi “O Sistema 
Financeiro Nacional e o Banco do Brasil no Crescimen-

to Econômico”. Além de Nassif, estiveram presentes 
Roberto Luís Troster, doutor em Economia pela USP 
e pós-graduado em Banking pela Stonier School of 
Banking, e Carlos Augusto Vidotto, doutor em Ciências 
Econômicas. Por não poder estar presente em Brasília 
no dia, Troster participou do evento por videoconferên-
cia. A mediação ficou por conta do vice-presidente de 
Comunicação da ANABB, Douglas Scortegagna.

O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL E O BANCO DO BRASIL 
NO CRESCIMENTO ECONÔMICO

2º painel 
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Os assuntos debatidos no painel foram o desempenho do 
sistema financeiro depois da crise de 2008, os bancos e o 
crescimento econômico do país, e o papel estratégico das ins-
tituições públicas no sistema financeiro nacional, em particu-
lar, o papel do Banco do Brasil no crescimento econômico do 
país.

Luis Nassif, que é diretor superintendente da Agência Di-
nheiro Vivo, primeira empresa de informações eletrônicas do 
país, foi o primeiro a se apresentar no segundo painel. “No 
estágio atual, não dá mais para governar sem ter a partici-
pação de todos os níveis da sociedade”, afirmou o jornalis-
ta. Ele disse ainda que é preciso ter clareza nos objetivos e 
medir efetivamente os custos em uma visão de gestão. Con-
tinuou dizendo que o país mudou e que o sistema chamado 
de metas inflacionárias é “o maior blefe”, pois é focado na 
sustentabilidade dos juros do mercado financeiro. O jornalis-
ta destacou que os bancos têm de alavancar negócios para 
eles e, ao mesmo tempo, tratar o cliente com um conjunto de 
ferramentas para auxiliá-lo a crescer. Segundo ele, “é preciso 
analisar o cliente de forma global, e não apenas dar crédito. É 
preciso muito mais. Os bancos são os maiores conhecedores 
de empresas. Eles devem ser consultores para contribuir com 
o desenvolvimento de forma mais ampla”. 

deBatedoRes  
Para Carlos Vidotto, existe a necessidade de uma estraté-

gia nacional de desenvolvimento. Segundo ele, “o papel estra-
tégico dos bancos, além de financiar o desenvolvimento, é a 
capacidade de ajudar a economia para se defender, quando 
o cenário econômico se torna adverso”. Vidotto, que exerceu 
o cargo de secretário de Assuntos Internacionais do Ministé-
rio do Planejamento, considera que, se não fossem os bancos 
públicos brasileiros, o país não teria saído da crise. Quando 
se referiu ao Banco do Brasil, o economista disse que o papel 
do BB na implementação de políticas públicas tem sido feito 
e que o Banco reforça sua razão de ser diante da sociedade 
brasileira. Vidotto ponderou que é fundamental ao BB continu-
ar atuando em sintonia com o governo e lutando para crescer 
ainda mais no mercado de crédito nacional. 

Roberto Troster comentou que o sistema financeiro atual foi 
feito para uma sociedade e agora existe outra. Para ele, esse 
sistema está obsoleto. “A gente opera em um sistema com 
restrições muito grandes”, disse ele. O economista comentou 
que o relacionamento existente entre os bancos e seus clien-
tes é todo fragmentado em produtos e serviços. Troster falou 
ainda que o Banco do Brasil deve “começar a focar no crédito 
responsável, orientar o cliente, educar financeiramente com a 
prática. Isso exige mais transparência no relacionamento”. No 
entanto, ele mesmo considera ser essa uma tarefa complexa. 

No momento das perguntas, os debatedores responderam so-
bre o envolvimento dos bancos nas questões básicas da socie-
dade, as políticas públicas, o atendimento a interesses públicos 
e privados, a regulamentação do sistema financeiro e as metas 
negociais das agências, o papel dos bancos públicos, além da 
inadimplência no programa Minha Casa, Minha Vida. 

Veja a íntegra do painel no site da ANABB. Acesse o link 
www.anabb.org.br/videosanabb.  
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1) Douglas Scortegagna, vice-presidente de Comuni-
cação; 2) Luis Nassif, jornalista e especialista em Eco-
nomia; 3) Carlos Augusto Vidotto, doutor em Ciências 
Econômicas; 4) Roberto Luís Troster, que participou do 
evento por videoconferência.
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Um balanço sobre a atuação do Banco do Brasil 
no exterior foi apresentado por Péricles Carvalho da 
Mota, gerente executivo da Diretoria Estratégica e 
Organização do BB. Ele foi o palestrante do terceiro 
painel do evento, que teve como tema “O Banco do 
Brasil na Área Internacional”. O vice-presidente de Re-
lações Institucionais da ANABB, Fernando Amaral, foi 
o mediador do painel. 

Mota apresentou a trajetória do Banco, desde a 
década de 1940 até os dias atuais. Ele falou sobre a 
expansão do BB na América do Norte e na Europa e 
a criação da primeira agência no Japão, nas décadas 
de 1960 e 1970, e sobre a criação da Dirin, nos anos 

de 1980 e 1990. Para ele, “o passado é importante, 
porque nos traz para o presente e nos deixa prontos 
para o futuro. Por isso, considero a visão histórica 
do BB de suma importância para toda a trajetória do 
Banco”. O palestrante também comentou a atuação 
do BB com as empresas e com os brasileiros que es-
tão no exterior. “Queremos ser o banco dos brasileiros 
no exterior, apoiando, incentivando e financiando nos-
sas empresas lá fora”, afirmou Mota.

O gerente executivo afirmou que o BB, em sua 
trajetória, precisou fazer reflexões e mudanças. 
“Hoje, temos no Banco um estudo para saber em 
quais mercados devemos entrar, analisamos a ba-

O BANCO DO BRASIL NA ÁREA 
INTERNACIONAL

3º painel 
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3º painel 

lança comercial, a quantidade de investimentos e brasilei-
ros residentes em outros países. São dados importantes 
para tomar decisões. Tudo gira em torno de estratégias e, 
muitas vezes, implica renúncia. O detalhamento desenvol-
vido e aprovado com a Direção do Banco foi consolidado 
no Manual da Plataforma, que deve guiar o refinamento a 
partir de agora”, ponderou o palestrante.

 Segundo ele, o BB tem acompanhado e monitorado os bra-
sileiros que estão no exterior. Estudos apontam que a maioria 
deles mora nos Estados Unidos, no Japão, no Paraguai e em 
Portugal. “Nesses lugares, o BB tem se estabelecido e se es-
truturado. São cerca de 3 milhões de brasileiros no exterior 
que precisam de um banco por perto. Nós queremos atendê-
los naquilo que precisam”, disse Mota.

 Em sua apresentação, ele também mencionou como 
o BB tem trabalhado junto às empresas para que elas se 
tornem mais competitivas e globalizadas. “O Banco apoia, 
financia e acompanha as empresas. Antes da década de 
1980, o brasileiro estava aprendendo a exportar. Tínhamos 
dificuldades com o idioma e com outras inúmeras barreiras. 
Com nossas agências empresarias, atendemos milhares de 
empresas, viabilizando crescimento, novos negócios e in-
ternacionalização”, finalizou. 

deBatedoRes 
Roberto Giannetti da Fonseca, economista e diretor de Re-

lações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), participou do painel como debatedor. Ele 
pontuou a importância que o BB tem para o ramo empresarial. 
“Sempre tivemos o Banco do Brasil como grande parceiro de 
apoio e de incentivo para nossas empresas. Ele deve continu-
ar desempenhando sua função de promover a internacionali-
zação das empresas, pois quando alguém quer ir para fora pri-
meiro procura o BB para abrir uma conta”, salientou Giannetti.

 Para o representante da Fiesp, “as importações têm sido 
penalizadas, pois carecemos de logística, o que tem conse-
quências na qualidade e no volume de nossos produtos”. Fa-
lou também sobre a importância da competitividade para a 
indústria. “A questão da competitividade para a indústria é 
uma agenda única para nós. Temos de melhorar sempre e ter 
postura proativa nesta área. Devemos, por exemplo, ajudar a 
recuperar a Argentina. Por que não levamos a experiência do 
BB para nossos vizinhos sul-americanos?”, questionou.

 Sócrates Balga Mendes Júnior, ex-gerente do BB em Tó-
quio, consultor e aposentado do BB, também debateu o tema 
e fez breve relato sobre sua experiência profissional como ge-
rente do BB no exterior. Ele reforçou a necessidade das parce-
rias para aumentar a importação. “Temos de procurar parceria 
com o Sebrae para as pequenas e as microempresas melho-
rarem a importação. Nosso mercado é imenso. Não podemos 
ficar escondidos”, disse Sócrates.

 Outro ponto abordado por Sócrates foi a competitividade. 
“O Banco do Brasil tem de ser um banco latino-americano. Te-
mos tecnologia de ponta para isso. Antigamente, não a tínha-
mos. Fazíamos sacrifícios terríveis”, finalizou. 

Veja a íntegra do painel no site da ANABB. Acesse o link 
www.anabb.org.br/videosanabb. 
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1) Fernando Amaral, vice-presidente de Relações Institu-
cionais; 2) Péricles Carvalho da Mota, gerente executivo 
da Diretoria Estratégica e Organização do BB; 3) Roberto 
Giannetti da Fonseca, diretor de Relações Internacionais 
da Fiesp; 4) Sócrates Balga Mendes Júnior, ex-gerente do 
BB em Tóquio, consultor e aposentado do BB.
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A atividade agrícola do país e a relação histórica 
do Banco do Brasil com esse segmento estiveram 
entre os assuntos debatidos no quarto painel do Se-
minários ANABB. Também foram temas de debate o 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) e a geração de renda e emprego no 
campo, além do papel do BB no financiamento e na 
qualificação do agronegócio.

Participaram do painel o ex-secretário executivo do 
Ministério da Agricultura, José Carlos Vaz, e o coorde-
nador de Política Agrícola da Federação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf), Cel-
so Ricardo Ludwig. O gerente executivo da Diretoria 

de Agronegócios do Banco do Brasil, Antônio Carlos 
Wagner Chiarello, que seria um dos palestrantes, não 
compareceu ao evento. A vice-presidente de Relações 
Funcionais, Tereza Godoy, foi a mediadora do painel.

José Carlos Vaz, que é aposentado do Banco do 
Brasil e associado da ANABB, destacou em sua apre-
sentação a importância da participação do Banco 
do Brasil na agricultura. “O BB é a instituição mais 
capacitada do mundo para atender o produtor rural. 
Não dá para falar de agricultura e não citar o BB”, 
ressaltou. Para ele, a agricultura é um dos grandes 
sustentáculos do Banco do Brasil. 

Vaz também destacou a relevância da agricultura 

O BANCO DO BRASIL NO 
FINANCIAMENTO AGRÍCOLA

4º painel 
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para o país. “Quando a gente está em um momento de re-
pensar o Brasil, como agora, não podemos deixar de falar de 
agricultura, devido à importância cultural, econômica e social 
que ela representa para o Brasil”. Ainda de acordo com ele, “a 
agricultura no país, muito mais do que explorar a natureza, é 
oportunidade de o Brasil e os brasileiros visitarem sua capaci-
dade de inovar, gerir e criar tecnologia”.

Durante a palestra, o ex-membro do Ministério da Agricultu-
ra falou sobre o passado, o presente e o futuro da agricultura 
do país e sobre os desafios desse segmento na concessão de 
crédito. “Nós temos de parar de pensar somente na agricultu-
ra e pensar mais no agricultor. O produtor precisa de crédito 
para avançar e, nesse contexto, o Banco do Brasil pode tomar 
a frente”, destacou.

deBatedoRes
Um aspecto interessante no debate foi o consenso entre os 

participantes sobre a importância da agricultura para o Brasil. 
“A agricultura é uma das coisas mais importantes desse país 
e, por conta disso, tem de ser sempre estratégica”, destacou 
Celso Ricardo Ludwig.

Produtor rural da ativa, Ludwig apresentou gráfico sobre a 
evolução da população rural em comparação com a urbana de 
1940 a 2010, no Brasil e no mundo, e demonstrou preocupa-
ção com o quadro. “Em 1965, as populações rural e urbana se 
encontravam na mesma proporção e, em 2010, já temos 83% 
da população nas cidades. Isso mostra que os agricultores es-
tão diminuindo em ritmo muito grande”, revela. “É preciso dar 
condições para que o agricultor possa continuar no campo,  
não migrar para as cidades”, defendeu o sindicalista.

Ludwig apresentou números do Pronaf. “Temos hoje no pro-
grama em torno de 3,5 milhões de contratos. Também vale 
destacar que temos 2,5 milhões de agricultores atendidos, ou 
seja, metade dos agricultores do Brasil tem crédito da agricul-
tura familiar”. 

Ainda sobre essa questão, ele citou um grande desafio a 
ser enfrentado pelos produtores da agricultura familiar. “Uma 
grande política precisa ser ampliada e melhorada. Estamos 
ajudando a criar grandes empresas. Dos 24 milhões desse 
ano, 80% vão para dez empresas. É transferência direta, o 
agricultor nem vê o dinheiro”, destacou o palestrante.

As mudanças climáticas foram apontadas como desafio a 
ser enfrentado pelos agricultores rurais, além da valorização 
do jovem produtor e da mulher do campo.

Durante a palestra, conduzida por ele de forma descontra-
ída, foi abordada a questão do crédito e do Banco do Brasil 
nesse segmento. “Crédito é muito importante, mas crédito 
sem seguro é problema. É preciso melhorar o seguro. Se não 
tiver agricultor, não adianta ter Pronaf nem Banco do Brasil. 
Não temos de financiar com o BB para ser produtores de ma-
téria-prima, nós temos de financiar para ser produtores de ali-
mentos. Hoje, só financiamos matéria-prima, e podemos fazer 
mais”, finalizou o representante da Fetraf. 

Veja a íntegra do painel no site da ANABB. Acesse o link 
www.anabb.org.br/videosanabb.   
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1) Tereza Godoy, vice-presidente de Relações Funcionais;  
2) José Carlos Vaz, ex-secretário executivo do Ministério da 
Agricultura; 3) Celso Ricardo Ludwig, coordenador de Política 
Agrícola da Fetraf; 4) Espaço reservado para a Diretoria de 
Agronegócios do BB, que não enviou representante. 



12 | Jornal AÇÃO Especial – Seminários ANABB

“Os funcionários do Banco do Brasil são verdadei-
ros embaixadores do desenvolvimento do país em 
cada uma das localidades”. Com essa afirmação, o 
palestrante Wagner Siqueira Pinto, gerente executivo 
da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do BB, 
apresentou as iniciativas do Banco do Brasil como or-
ganização que trabalha com o desenvolvimento sus-
tentável. A apresentação fez parte do quinto painel do 
Seminários ANABB. Os debatedores do tema foram o 
presidente emérito do Instituto Ethos, Oded Grajew, e 
o coordenador da Área de Desenvolvimento Sustentá-
vel da Universidade de Brasília (UnB), Fabiano Toni. O 
vice-presidente Administrativo e Financeiro da ANABB, 

Reinaldo Fujimoto, foi o mediador do painel.
Entre os assuntos debatidos no quinto painel es-

tavam o financiamento do crescimento econômico a 
partir do conceito de desenvolvimento sustentável, 
experiências internacionais e nacionais, desafios do 
desenvolvimento sustentável no Brasil e experiência 
do Banco do Brasil no financiamento do desenvolvi-
mento regional sustentável.

O palestrante Wagner Siqueira Pinto apresentou 
as estratégias utilizadas pelo Banco do Brasil para 
se tornar uma organização que pauta suas ações no 
desenvolvimento sustentável. Para ele, o Banco vem 
trabalhando com esses conceitos estratégicos em 

O BANCO DO BRASIL E O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

5º painel 
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sua missão, valores, crenças e visão de futuro. “No BB, há 
uma unidade que cuida da articulação desses valores sociais 
e ambientais. Porém, a prática é realizada por todas as áreas 
da organização”, comentou. 

Segundo Siqueira Pinto, um dos principais instrumentos 
que o BB desenvolveu nesse sentido foi a construção da Agen-
da 21, que apresenta políticas e compromissos públicos assu-
midos pelo Banco baseados em três eixos: negócios susten-
táveis, processos e gestão, e investimento social. O gerente 
do BB mostrou ainda que esse processo de gestão não é tão 
simples, pois as empresas precisam ser economicamente viá-
veis, socialmente justas e ambientalmente corretas. Para ele, 
o papel do BB é ser agente catalisador das potencialidades 
locais e dos diferentes agentes existentes nas regiões em que 
atua. “É preciso ter capacidade de contribuir para o desenvol-
vimento sustentável”, concluiu. 

deBatedoRes 
Oded Grajew, fundador e coordenador-geral da Rede Nossa 

São Paulo, concordou que o Banco do Brasil está levando a sé-
rio o tema. No entanto, não é simples e fácil a implementação 
do desenvolvimento sustentável, embora isso seja “absoluta-
mente necessário para melhorar a vida das pessoas e contri-
buir para uma sociedade justa e sustentável”. Para Grajew, a 
gestão do desenvolvimento sustentável é calcada em valores 
éticos, conforme o impacto das empresas para melhorar a 
vida da população. Um caminho a ser seguido, de acordo com 
o debatedor, é olhar para as cidades, onde mora a maioria das 
pessoas e onde é consumida a maioria do que é produzido 
nas áreas urbana e rural. Com essa visão, foi criado o progra-
ma Cidades Sustentáveis, que preconiza, entre outros pontos, 
a instituição de metas nas esferas de governo federal, esta-
dual e municipal. Grajew deu o exemplo do que já foi feito em 
São Paulo, em que todo prefeito que assume o mandato tem 
de apresentar metas numéricas de gestão até 90 dias após 
a posse. O debatedor aproveitou a ocasião e fez um convite 
especial ao BB para que seja parceiro desse programa.

Fabiano Toni, doutor em Ciência Política, iniciou sua fala 
com um questionamento: o que é mesmo desenvolvimento 
sustentável? Ele disse que cada pessoa no local teria uma 
resposta diferente para dar. É por isso que ninguém sabe direi-
to o que o termo significa. Trata-se de um tema muito amplo. 
Segundo ele, a pergunta correta seria: qual a sustentabilida-
de que eu quero para mim e para a sociedade? O professor 
também comentou sobre o Banco do Brasil e disse que este 
é parte da história do desenvolvimento de nosso país. “Esse 
é um processo de conscientização que está acontecendo no 
BB e espero que esteja acontecendo também em nosso país”, 
destacou. Para Toni, a história do desenvolvimento do Brasil 
está muito ligada ao Banco do Brasil, que investe bastante no 
agronegócio. 

Os presentes fizeram questionamentos sobre o Cidades 
Sustentáveis, as condições de trabalho no Banco do Brasil, o 
agronegócio e os novos modelos de uso dos recursos naturais, 
a redução de jornada de trabalho, entre outros assuntos. 

Veja a íntegra do painel no site da ANABB. Acesse o link 
www.anabb.org.br/videosanabb.  
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1) Reinaldo Fujimoto, vice-presidente Administrativo e Fi-
nanceiro; 2) Wagner Siqueira Pinto, gerente executivo da 
Unidade de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Bra-
sil; 3) Oded Grajew, presidente emérito do Instituto Ethos; 
4) Fabiano Toni, coordenador da Área de Desenvolvimento 
Sustentável da Universidade de Brasília.
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O papel do funcionalismo do BB na construção do futuro 
do Banco do Brasil foi abordado no sexto e último painel 
do Seminários ANABB, que aconteceu no dia 5 de setem-
bro. O presidente do Conselho Deliberativo da ANABB, João 
Botelho, foi o mediador deste painel, que teve palestra de 
Hugo Pena Brandão, gerente executivo da Universidade 
Corporativa do Banco do Brasil (UniBB). Os debatedores 
deste painel foram  Rafael Vieira de Matos, conselheiro 
de Administração do BB; Gilberto Antônio Vieira, diretor da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 

de Crédito (Contec); Wagner de Souza Nascimento, diretor 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro/Central Única dos Trabalhadores (Contraf/CUT); 
e Sergio Riede, presidente da ANABB. Hugo Pena Brandão 
enumerou as estratégias utilizadas pelo BB para promover 
a participação dos funcionários:

1. Fórum sobre Gestão de Pessoas – tem como fina-
lidade debater temas estratégicos para sustenta-
bilidade dos negócios e aprimoramento da gestão 
de pessoas, além de promover a participação dos 

A PARTICIPAÇÃO DO 
FUNCIONALISMO NA CONSTRUÇÃO 
DO FUTURO DO BANCO DO BRASIL 

6º painel 
João Botelho, presidente do Conselho Deliberativo
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funcionários do BB e contribuir para o diálogo entre eles.
2. Programa de Incentivo à Inovação e Geração de Valor, o cha-

mado Pensa! – estimula os funcionários a contribuírem com 
o desenvolvimento de soluções criativas.

3. UniBB – espaço físico, moderno e flexível que propicia bom 
ambiente de aprendizagem aos funcionários.

4. Portal UniBB – a tela principal é formada por um mosaico 
de rostos dos funcionários. Ele se altera a cada vez que o 
funcionário utiliza o portal. É um espaço para interagir, co-
mentar e contribuir com o BB, por meio de atividades cola-
borativas.

5. Programa Roda Viva BB – espaço para gravação de entre-
vistas. 

“Com o Roda Viva BB, queremos debater temas estratégicos para 
a sustentabilidade dos negócios, aprimorar a gestão de pessoas e 
promover a participação dos funcionários”, ressaltou Brandão.

O presidente do Conselho Deliberativo da ANABB fez breve his-
tórico sobre a criação e a atuação do funcionalismo do BB. “Parti-
cipamos do passado e temos legitimidade para discutir o futuro”, 
afirmou Botelho.

deBatedoRes
Rafael Vieira de Matos, representante dos funcionários no 

Conselho de Administração do BB, foi um dos debatedores deste 
painel e fez relato sobre o sentimento de envolvimento com o BB. 
“Venho de uma família de integrantes do BB. Tenho pais, irmã, tios 
que são funcionários do Banco. Isso me deixa mais próximo ain-
da. Para mim, o BB representa uma riqueza de encontro de gera-
ção”. Também comentou sobre a participação e a representação 
dos funcionários no Conselho de Administração do BB. “Hoje, os 
funcionários participam das discussões do conselho, o que nos dá 
condições de dizer qual Banco queremos para o crescimento do 
país”, disse Matos. Já Gilberto Antônio Vieira teceu comentários so-
bre as informações que o Banco do Brasil divulga no site. “O Banco 
diz que toda empresa deve ter orgulho das pessoas que nela tra-
balham. No entanto, nos últimos anos, o Banco tem desmantelado 
seu quadro de carreira de pessoal, reduzindo o poder aquisitivo 
de seus trabalhadores e sua qualidade de vida, cobrando metas 
absurdas e tantas outras coisas”, salientou Vieira.

Por sua vez, Wagner de Souza Nascimento enfatizou a impor-
tância da organização dos funcionários para discutir seus direitos 
junto ao BB. “Temos de fortalecer nossas associações, entidades 
e sindicatos para que possamos pensar o BB como boa empresa 
para se trabalhar. Queremos um Banco forte, com a valorização de 
fato de seus funcionários”, disse o diretor da Contraf/CUT.

Por fim, o presidente da ANABB, Sergio Riede, fez uma reflexão 
sobre o sentimento de pertencimento que está em desuso. “Às ve-
zes, esperamos motivação das pessoas, mas ela não acontece. 
Parece que falta em nosso funcionalismo o sentimento de perten-
cimento. Antigamente, nos ligávamos, nos encontrávamos e até 
hospedávamos colegas de outras cidades em nossas casas. Pare-
ce que este sentimento está se perdendo”, disse.

Riede também lamentou a ausência da Presidência do BB e de 
seus diretores no seminário e agradeceu a participação do gerente 
executivo da Universidade Corporativa Hugo Pena Brandão. “Falo 
isso porque queremos continuar chamando o Banco para conver-
sar e assim manter diálogo permanente”, finalizou.  

Veja a íntegra do painel no site da ANABB. Acesse o link 
www.anabb.org.br/videosanabb. 
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1) Hugo Pena Brandão, gerente executivo da UniBB;  
2) Rafael Vieira de Matos, representante dos funcioná-
rios (Caref); 3) Gilberto Antônio Vieira, diretor da Contec; 
4) Wagner de Souza Nascimento, diretor da Contraf/CUT. 
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Imbuída do espírito político e democrático vivido pela so-
ciedade brasileira, principalmente em virtude das eleições 
nacionais, a ANABB promoveu, no dia 4 de setembro, ato 
político intitulado “O Banco do Brasil no crescimento eco-
nômico”. O objetivo foi reunir os candidatos à Presidência 
da República para que eles mostrassem seus compromis-
sos com o futuro do país e, em especial, com o Banco do 
Brasil. Com esse evento, a ANABB também resgata o papel 
de interveniente política em assuntos de interesse do fun-
cionalismo e de promoção do debate democrático.

Na abertura do evento, o presidente da Associação, 
Sergio Riede, reforçou que não existem bons resultados 
sem política. “A política está sendo atacada e menospre-
zada em diversas instâncias. A melhor forma de construir 
um país melhor e mais sustentável é debatendo ideias 
de maneira saudável e respeitosa”, disse Riede. O presi-
dente do Conselho Deliberativo da ANABB, João Botelho, 
também compôs a mesa de abertura. 

Cada um dos representantes que compareceu enfati-
zou as propostas de seus candidatos e apresentou mode-
los para o desenvolvimento do Banco do Brasil. O repre-
sentante do candidato tucano afirmou que o “BB é um 
repositório de conhecimento do Brasil” e a ideia é manter 
a instituição como agente de Estado.  

Já o representante do PSB destacou que, ao trazer o 
governo para os cidadãos, a candidata pretende mostrar 
que os bancos públicos são o braço do governo e que o 
BB é fundamental para as estratégias governamentais. O 
representante petista fez uma comparação dos últimos 12 
anos de governo do PT em relação aos governos anterio-
res, mostrando os ganhos do funcionalismo, e ressaltou 
que os bancos públicos cumprem papel importante no 
acesso ao crédito. A representante do candidato do PSTU 
leu uma nota do presidenciável e defendeu que o BB deve 
financiar a reforma agrária e ser um banco estatal em sua 
totalidade, sem capital internacional.   

O representante do PV fez breve relato sobre o modelo 
de desenvolvimento que desejamos, sobre o conceito de 
mercado e serviços e sobre a “obsessão nacional pelo 
crescimento”. A representante do PSol questionou a po-
lítica econômica das principais candidaturas, fez um dis-
curso contra o assédio moral e defendeu um Banco do 
Brasil social que fomente a economia para a maioria da 
população. Representantes do funcionalismo também se 
manifestaram durante o evento. Foram eles: Isa Musa, 
presidente da Federação das Associações de Aposenta-
dos e Pensionistas do Banco do Brasil (Faabb) e conse-
lheira deliberativa da ANABB; Célia Larichia, presidente 
da Associação dos Aposentados e Funcionários do Banco 
do Brasil (AAFBB); Oded Grajew, representante do Institu-

to Ethos; Jovelino Pires, representante da Associação de 
Comércio Exterior do Brasil (AEB); Sandra Miranda, repre-
sentante da Associação de Pais e Pessoas com Deficiên-
cia, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade 
(Apabb); e Mauro Ferrazza (PTB/DF) e Marcelo Barros 
(PR/DF), candidatos aos cargos de deputado federal e 
distrital, respectivamente.

Evento contou com representantes dos presidenciáveis, os quais 
apresentaram as principais propostas para a economia e para o Banco do Brasil 

ato polÍtico

geRaldo magela
Deputado federal, que concorre 
ao cargo de senador, representou
a candidata Dilma Rousseff (PT)

aleXandRe Rands 
Doutor em Economia representou 
a candidata Marina Silva (PSB)

idalVo toscano 
Economista representou o 
candidato Eduardo Jorge (PV)

mÁcia teiXeiRa 
Militante representou o candidato 
José Maria (PSTU)

juliana selBach 
Bancária representou a candidata 
Luciana Genro (PSol)

Fuad nomam 
Economista representou o 
candidato Aécio Neves (PSDB)

Representantes de presidenciáveis que compareceram 
ao evento tiveram a oportunidade de se manifestar:


