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O Banco do Brasil e a virada 
econômica

o fim dos anos 1950, o naciona-
lismo que havia tomado conta 
do país com Getúlio Vargas 

ganhou novo impulso com o governo 
do presidente Juscelino Kubitschek. O 
Estado assumiu o papel de agente de de-
senvolvimento, realizando investimentos 
para criação de infra-estrutura, inclusive 
de natureza econômica, atraindo e es-
timulando tanto os capitais externos, 
como também o empresariado nacio-
nal para nova postura. Claro, com a 
ajuda providencial do Banco do Bra-
sil, que continuava importante agente 
impulsionador do progresso nacional. 

Para mostrar com precisão esse cenário, 
é preciso retroceder um pouco no tempo. 
Em 1948, o Congresso Nacional havia 
aprovado lei que subordinava todo o pro-
cesso de comércio exterior − excluindo 
apenas poucos produtos − à Carteira de 
Exportação e Importação do Banco do 
Brasil. A idéia era fortalecer a produção 
nacional e restringir as importações prove-
nientes dos países com moeda forte. Entre 
os produtos com importação financiada, 

destacavam-se automóveis, petróleo e de-
rivados, produtos químicos e máquinas 
agrícolas. A economia nacional voltava a 
se fortalecer. Os agricultores, naquele ano, 
conseguiram cultivar 3,9% a mais que no 
ano anterior e contavam com a ajuda da 
Carteira do Banco do Brasil para importar 
máquinas agrícolas, fertilizantes e adubos. 

No início dos anos 1950, o BB acumu-
lava as funções de execução e controle das 
operações de câmbio, controle das impor-
tações e exportações, redesconto bancário, 
agente financeiro da Caixa de Mobiliza-
ção Bancária, fiscalização bancária sobre 
operações de câmbio, controle e liquida-
ção de bens de países que estiveram em 
guerra com o Brasil, compra de ouro − 
20% das minas nacionais −, cooperações 
especializadas de assistência ao comér-
cio exportador e importador, operações 
especializadas de crédito agrícola, pecuária 
e industrial, operações de defesa de merca-
dos de produtos agrícolas. 

Em 1950, o Banco do Brasil contava 
com 12.405 funcionários e 279 agências. 
Suas ações na Bolsa estavam valorizadas e 
os lucros, em alta. Se na esfera política o 
país enfrentava o processo de redemocra-
tização e o posterior suicídio de Getúlio 
Vargas, na economia o BB continuava no 
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Se na esfera política o país enfrentava o processo de 
redemocratização e o posterior suicídio de Getúlio Vargas, 
na economia o BB continuava no esteio da produção nacional



esteio da produção nacional. Em 1956, 
assumiu a Presidência da República o 
presidente eleito Juscelino Kubitschek e, 
com ele, a economia brasileira ganhou 
impulso significativo. Na visão de JK e 
sua equipe, o país só poderia ultrapassar 
a fase de subdesenvolvimento pela inten-
sificação da industrialização. 

O Programa de Metas de JK baseou-
se em estudos e diagnósticos realizados 
por diversas instituições e comissões 
econômicas, que indicavam a necessidade 
de eliminar os pontos de estrangulamento 
da economia brasileira para que as for-
ças produtivas pudessem se desenvolver. 
O diagnóstico revelava a existência de 
série de entraves que não permitiam 
adequado funcionamento da economia. 
A premissa básica do Programa de Metas 
era a necessidade de superar tais obstácu-
los estruturais. As metas do programa de-
veriam ser definidas e implementadas em 
sinergia para que os investimentos geras-
sem efeitos multiplicadores em diversos 
setores da economia. Para deslanchar o 
programa, JK criou o Conselho de De-
senvolvimento, órgão diretamente 
subordinado à Presidência da Repúbli-
ca. Esse conselho reunia todos os minis-
tros, os chefes dos gabinetes civil e militar 
e o presidente do Banco do Brasil e tinha 
como secretário-executivo o presidente 
do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES. 

O controle de câmbio, coordenado 
institucionalmente pelo Conselho de De-
senvolvimento e operado diretamente pela 
Superintendência da Moeda e do Crédito 
− Sumoc e pelo Banco do Brasil, ajudava 
o governo JK a sustentar a efetividade do 

processo de industrialização pesada. Dessa 
forma, o governo administrava o ingresso 
de máquinas e equipamentos necessários 
para o sucesso do Programa de Metas.

Apesar das dificuldades, esse progra-
ma foi executado e seus resultados mani-
festaram-se na transformação da estru-
tura produtiva nacional. O Brasil obteve 
crescimento econômico médio de 8,1% 
ao ano. E mesmo com as pressões do 
Fundo Monetário Internacional − 
FMI −, que já advogava o “equilíbrio 
fiscal” e o Estado mínimo para o país, e 
de setores conservadores da vida local, o 
governo JK conseguiu elevar o Produto 
Interno Bruto − PIB − em cerca de 143%. 
Tensões sociopolíticas manifestaram-se 
ao longo do período. O motor financeiro 
do desenvolvimento, o Banco do Bra-
sil, era também na prática a autoridade 
monetária. Por meio do BB, o governo 
de um lado endividava-se e de outro 
colocava mais dinheiro no mercado, 
desvalorizando a moeda.

A integração do país era funda-
mental para que o processo desenvol-
vimentista alcançasse êxito. Juscelino 
Kubitschek estabeleceu vias de comuni-
cação nas regiões Centro-Oeste, Norte 
e Nordeste. O surgimento da indústria 
demandou a entrega de mercadoria nas 
empresas ou nos armazéns, com en-
dereços específicos. A Belém-Brasília foi 
uma das respostas a essa demanda.

A proposta de fazer a Belém-Brasília foi 
duramente criticada. O governo estaria 
construindo a “Estrada das Onças”, que 
ligava nada a lugar nenhum. A rodovia, 
entretanto, marcou a abertura da fronteira 
de recursos no Norte rumo ao dinâmico 
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Sudeste. A criação de gado difundiu-se 
pelo norte do Goiás, acelerando a expan-
são da frente pioneira. Essa frente, além da 
descoberta e extração comercial de recursos 
minerais, criou núcleos urbanos e enclaves 
econômicos na vasta floresta, que permane-
ceu muito pouco ocupada.

A estrada mudou, para melhor, a reali-
dade socioeconômica da região Araguaia 
− Tocantins. Vários estabelecimentos de 
crédito instalaram-se na região – antes 
da Belém-Brasília, o nortense dispunha 
apenas de duas agências do Banco do Bra-
sil: a de Novo Descoberto − hoje Porangatu 
− e a de Carolina, no vizinho Maranhão do 
Sul. Duas das maiores usinas hidrelétricas 
existentes no país foram erguidas por JK: 
Furnas e Três Marias. O presidente inau-
gurou o reator de pesquisas do Instituto 
de Energia Atômica em São Paulo. Além 
da Belém-Brasília, com 2,2 mil quilôme-

tros, foram construídas a Brasília-Acre, 
Fortaleza-Brasília e Brasília-Cuiabá. Ao 
todo foram quase 18 mil quilômetros de 
estradas abertas por todo o país. O Brasil 
deixava de ser nação agrária e litorânea para 
se tornar articulada e industrializada.

Em 1960, ano da inauguração de Bra-
sília e término do governo JK, o Banco 
do Brasil tinha instalado 451 agências no 
território nacional e quatro no exterior – 
Montevidéu, Assunção, Buenos Aires e La 
Paz. O novo presidente, Jânio Quadros, 
que assumiu em 1961, ficou apenas sete 
meses no poder. Entretanto, no governo 
João Goulart, o BB novamente atuou para 
a restauração do clima de tranqüilidade 
no âmbito da economia. Foram adota-
das medidas de incentivo ao mercado 
interno, traduzidas nos financiamentos 
das vendas de equipamentos para a indús-
tria e a agricultura. Para melhor atender 
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à distribuição do crédito rural, foi 
instituído o sistema de agências bancárias 
volantes, voltado especialmente para 
pequenos e médios produtores. 

Os governos militares e a nova 
reforma bancária

A renúncia de Jânio Quadros em 1961 
e a instabilidade política de seu sucessor, 
João Goulart, marcaram período de in-
tensas dificuldades também na economia. 
O país sofria com a inflação crescente, 
acumulada desde o período JK. Era o 
preço da estratégia desenvolvimentista, 
aliada ao protecionismo às empresas na-
cionais. Quando os militares assumiram o 
poder após o golpe de 1964, a previsão era 
de inflação de 150% até o fim do ano.

Os militares optaram por remédio 
ortodoxo, que culminou em nova refor-
ma bancária em 1965. Foi estabelecida 
nova política para as instituições mone-
tárias, bancárias e creditícias, incluindo 
cooperativas e bolsas. O Conselho Mone-
tário Nacional substituiu o Conselho da 
Superintendência da Moeda e do Crédito 
− Sumoc − na função de reger a política 
monetária do país. A Sumoc propria-
mente dita foi extinta, dando lugar a nova 
autarquia, o Banco Central do Brasil, com 
ampla competência sobre a atividade na-
cional, destacando-se emissão de moeda, 
execução do meio circulante, recebimen-
tos de depósitos compulsórios, operações 
de redesconto, depósito das reservas inter-
nacionais, controle de capitais estrangeiros 

e de crédito, sob todas as formas. 
Para o Banco do Brasil, a lei que insti-

tuiu mais essa reforma bancária designou 
o papel de instrumento de execução da 
política creditícia e financeira do gov-
erno federal. Como agente financeiro do 
Tesouro Nacional, coube ao Banco tam-
bém as funções de receber a arrecadação 
de tributos ou rendas federais e o produto 
das operações ligadas à colocação de 
obrigações, apólices ou letras do Tesouro 
Nacional e realizar os pagamentos e supri-
mentos para a execução do Orçamento 
Geral da União e leis complementares. 
Além disso, deveria conceder aval, fiança 
e outras garantias conforme autoriza-
ção legal, ser agente pagador e recebedor 
fora do país. Também deveria adquirir e 
financiar estoques de produção exportável, 
executar a política de preços mínimos dos 
produtos agropastoris e executar o serviço 
da dívida pública consolidada.

O Banco do Brasil teve assegurada a 
prerrogativa de ser o depositário exclu-
sivo das entidades públicas federais e a 
sua capacidade de captar depósitos volun-
tários do público. Dessa forma, não teve 
diminuída a sua importância como 
maior instituto de crédito do país, misto 
de banco comercial, rural, de fomento e 
de exportação. 

Nessa fase de reestruturação do Sistema 
Financeiro Nacional, o BB cedeu 1.317 
funcionários a outros órgãos:  entre esses 
1.054 ao Banco Central e 59 à Presidência 
da República. Em 1965, o lucro líquido do 

Nos anos 1970, a presença do Banco do Brasil também 
se consolidou no exterior com agências em Lima, 
Nova Iorque, Caracas, México, Quito, Hamburgo, 
Tóquio, Sidnei, Lagos e Londres
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Banco do Brasil foi 90% superior ao ano 
anterior. Nos anos seguintes, cresceram os 
depósitos do público e o financiamento 
ao setor primário da economia. A reestru-
turação administrativa, iniciada em 1967, 
acompanhada de intensiva modernização 
de equipamentos e racionalização dos 
serviços, imprimiu nova feição ao Banco. 
Os serviços de atendimento ao público 
melhoraram, a captação de recursos es-
tava em ritmo crescente e houve expansão 
operacional sem aumentar despesas, regis-
trando-se reversão de agências deficitárias. 

Nos anos 1970, a presença do Ban-
co do Brasil também se consolidou no 
exterior com agências em Lima, Nova 
Iorque, Caracas, México, Quito, Ham-
burgo, Tóquio, Sidnei, Lagos e Londres. 
Em 1971, as aplicações de capitais no 
exterior registraram aumento global 
de 483% e na capitação de depósitos o 
crescimento foi mais significativo, com 
837%. O Brasil vivia o milagre econômi-
co e para elevar o padrão alimentar dos 
brasileiros, bem como a participação nos 
mercados mundiais, o BB promoveu 
financiamentos para café, cana-de-açú-
car, soja, algodão, arroz, carne, mamona, 
amendoim, pimenta, laranja e fumo. 
Junto a outros organismos de fomento, 
financiou a produção de trigo, milho, 
feijão, mandioca e outros cereais, além de 
batata, frutas e hortaliças. É justamente 
nessa época que surge o cheque ouro, os 
caixas executivos e o logotipo. 

A escalada desenvolvimentista, contu-
do, foi interrompida pela crise mundial 
do petróleo em 1974. A saída foi deses-
timular as importações para equilibrar a 
balança comercial. Apesar da crise, em 
1976, o PIB cresceu 8,8%. Boa parte 
graças ao financiamento do Banco do 
Brasil: 96,6% do total de empréstimos 
eram destinados ao setor privado, espe-

cialmente à agropecuária. 
O processo de expansão da Instituição 

no interior do país também mantinha o 
ritmo crescente com 92% das agências 
localizadas em cidades do interior e ini-
ciou o projeto de instalação de postos 
avançados de Crédito Rural, com o obje-
tivo de amparar o pequeno produtor e dar 
orientações técnicas e comerciais. Até 
1984, o Banco tinha dois mil postos 
de atendimento, quase a metade no 
Nordeste. 

As mulheres no Banco do Brasil
A presença feminina no Banco do 

Brasil surgiu, de forma irregular, a partir 
da década de 1920, com o ingresso das 
primeiras mulheres na Instituição. Até 
1970, somente 630 funcionárias haviam 
tomado posse. É que antes de 1969 os con-
cursos de admissão de novos funcionários 
do BB não eram abertos às mulheres. 
Os tempos mudaram. Hoje elas repre-
sentam 37,8% da força de trabalho do 
BB, ocupando cada vez mais postos de 
relevância na administração do Banco. São 
gerentes, superintendentes e diretoras. 

Cerca de 35% das funções comissiona-
das do BB são ocupadas por mulheres. 
Nos cargos gerenciais, esse percentual é 
de 30,4%. Já nos cargos de função opera-
cional, o percentual da amostra é superior 
ao percentual total: 44% dos cargos de 
supervisão são ocupados por mulheres. 
E ganharam tanto destaque que, como 
parte das comemorações dos 200 anos 
de fundação, o Banco do Brasil apresen-
tou à Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres − SPM, órgão com status 
de Ministério e ligado à Presidência da 
República, o seu Plano de Ação para o 
Programa Pró-Eqüidade de Gênero. 

No documento, o Banco comprome-
teu-se a incentivar e garantir a igualdade 
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de oportunidades entre homens e mu-
lheres no ambiente de trabalho. O Plano 
de Ação será implementado até o fim de 
2008. Isso significa fazer todos os esforços 
para oferecer as mesmas oportunidades 
profissionais para mulheres e homens, o 
que está explicitado na Carta de Princí-
pios de Responsabilidade Socioambiental 
do BB como respeito à diversidade.

Em relação ao acesso às vagas, aos 
benefícios e ao plano de carreira, algumas 
práticas do Banco do Brasil destacam-se: 
tabela salarial única, independentemente 
de gênero, processo de ascensão profis-
sional, benefícios espontâneos, oferecidos 
além dos exigidos por lei, especialmente 
os benefícios voltados para a saúde e o 
bem-estar da mulher, entre outras.

Curiosidades* 
Com o Estatuto de 1997, as mu-
lheres puderam deixar pensão para 
maridos e companheiros. Hoje já 
são 139 homens pensionistas.

Existem 13.737 mulheres 
pensionistas da Previ.

No Plano de Benefícios 1, são 
33.743 mulheres e 75.357 homens. 
Já no Previ Futuro, elas são 8.871, 
enquanto eles somam 12.640. 

No total, 16.583 mulheres recebem 
aposentadoria pela Previ, sendo 
que 19 têm mais de 90 anos.
* Fonte: Relatório da Previ, 2004.



Cassi: cuidando da saúde do 
funcionário e da sua família

A Caixa de Assistência dos Funcionári-
os do Banco do Brasil − Cassi − foi criada 
por grupo de funcionários em 27 de ja-
neiro de 1944 com o objetivo de ressar-
cir as despesas de saúde. Com 64 anos 
de existência, a Cassi abriu seu leque de 
atendimentos e é hoje uma das maiores 
administradoras de planos de saúde do 
país com mais de 700 mil participantes. 

Com atendimento dividido em dois 
planos − Plano de Associados e Cassi 
Família –, a entidade tem 11 Unidades 
Regionais e 11 Unidades Estaduais, 
instaladas nas principais capitais do país. 
Crescimento e tanto, considerando que, 
no primeiro ano de funcionamento, a 
Cassi tinha 3,5 mil associados do total de 
7,2 mil funcionários do Banco do Brasil. 

As mudanças foram acontecendo aos 
poucos. 18 anos depois de sua criação, 
em 1962, a entidade criou regulamento 
próprio de auxílios e admitiu a adesão 
de aposentados e pensionistas. Uma 
medida providencial, porque, cinco 
anos depois, a extinção do Instituto de 
Aposentadoria e Pensão dos Bancários 
− IAPB − causou a deterioração dos 
serviços médico-hospitalares dos fun-
cionários do BB, gerando corrida aos 
serviços da Cassi e impulsionando o 
crescimento da Caixa de Assistência. 

Nos anos 1970, a Cassi assumiu 
completamente a assistência à saúde 
dos funcionários do Banco do Brasil. 
A filiação à Caixa de Assistência tor-
na-se obrigatória, o associado passa a 
contribuir com 1% de seus proventos 
gerais, enquanto o BB contribui com o 
dobro e assume a direção da entidade. 

Nos anos 1990, estudos atuariais 
apontaram a necessidade de se aumentar a 
contribuição do associado para equilibrar 
as finanças e tornar a Caixa de Assistência 
empresa auto-sustentada. Em 1996, com 
a aprovação de novo Estatuto, inicia-se o 
processo de autonomia da Cassi em rela-
ção ao Banco do Brasil. A Caixa de As-
sistência assume suas próprias despesas 
administrativas e começa a implantação 
do novo Modelo Assistencial. Em feve-
reiro de 1997, foi criado o plano Cassi 
Família, destinado aos familiares dos asso-
ciados e ex-associados − até então somente 
os funcionários, cônjuges e seus depen-
dentes podiam participar dos serviços. 
O novo plano, desenvolvido a partir de 
pesquisa por amostragem, conquistou 
130 mil participantes somente no ano de 
lançamento e mais de 280 mil em 2007. 

O novo viés de atuação incluiu a cria-
ção de programas de promoção da saúde, 
como o antitabagismo − Tabas −, e de pre-
venção de acidentes − Pavas. A Cassi tam-
bém participou de ações para o combate 
à dengue − Programa de Ação Voluntária 
no Combate à Dengue −, investindo na 
divulgação de informações para consci-
entizar o público e estimular ações de 
combate à dengue. Durante a epidemia 
da doença, a Caixa de Assistência man-
teve hotsite desenvolvido em parceria com 
o Voluntariado do BB, a ANABB, a 
Federação das AABBs – Fenabb – e a 
Fundação Banco do Brasil – FBB.

ANABB: representatividade 
e serviços

Uma das maiores associações de fun-
cionários da América Latina, a Associação 
Nacional dos Funcionários do Banco do 
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Brasil − ANABB − conta com cerca de 
100 mil filiados e mostra-se como uma 
das mais prestigiadas e representativas da 
Ins-tituição. Criada em 20 de fevereiro 
1986, a ANABB atua de forma incisiva 
na defesa do Banco e do seu funcionalis-
mo. Em 22 anos de história, coleciona 
série de conquistas e batalhas, que nem 
mesmo as tentativas de intervenção e con-
flitos políticos conseguiram desestimular. 

A ANABB surgiu a partir da insatisfa-
ção do funcionalismo com as mudanças 
propostas pela Reforma Bancária que 
previam redução de direitos do funcio-
nalismo. As diretrizes apontadas pelo 
Ministério da Fazenda e pela Diretoria 
do BB foram contestadas e debatidas pe-
los funcionários. Logo após ser fundada 
por grupo de funcionários de Brasília, 
a ANABB iniciou sua trajetória de par-
ticipação nos principais eventos do país. 
Atuou na Constituinte, apresentando 
propostas em defesa do BB e da socie-
dade, como a participação dos trabalha-
dores nos lucros das empresas, aprovada e 
implantada posteriormente. 

Na esfera política, incentivou os fun-
cionários do Banco a participarem das 
eleições, atuou decisivamente para recu-
perar as perdas salariais, denunciou os 
desvios no Orçamento, combateu com 
o INSS as fraudes no sistema, cobrou a 
melhoria na condução da Previ, Cassi e 
do próprio BB. Entre as grandes con-
quistas estão impedir e colocar na pauta 
de debates do país o repúdio à privatiza-
ção do Banco do Brasil, a manutenção 
de direitos na Reforma da Previdência, 
as tentativas de terceirização e o uso 
temerário de recursos da Previ. 

Hoje, o associado da ANABB tem 

acesso a farto leque de serviços com 
benefícios que vão de ampla assessoria 
jurídica ao oferecimento de produtos 
e descontos para os associados. São se-
guros, prêmios, plano odontológico, 
cooperativa para a casa própria, cartão 
que garante descontos e facilidades junto 
a empresas conveniadas. 

Por conta da sua vocação para a respon-
sabilidade social, foi criado o Programa 
ANABB Cidadania, com projetos desen-
volvidos por comitês de funcionários do 
Banco do Brasil que visam ao benefício da 
sociedade brasileira como um todo. Um 
desses projetos, apoiados pela ANABB, 
é a Casa de Moisés, que foi veiculado no 
programa Globo Repórter em dezembro 
de 2007. O projeto, fruto do trabalho do 
Comitê da Cidadania dos Funcionários da 
ANABB de Brasília, atende em regime de 
abrigo mais de 70 crianças, adolescentes 
e jovens de baixa renda, abandonados 
e filhos de pais condenados pela Justiça 
que cumprem pena em regime fechado. 
Outro projeto importante é o Liberdade 
Responsável, que premia projetos direcio-
nados à ressocialização de presidiários. 

No portal da ANABB, o associado 
e a população encontram com muita 
transparência informações sobre as áreas 
de atuação da entidade, sobre o BB, liga-
das ao funcionalismo, política nacional, 
economia e notícias de interesse geral. 
Também podem conhecer e saber mais 
sobre o Orçamento Geral da União, pois 
a parceria com o site Contas Abertas per-
mite a divulgação dos gastos públicos no 
Legislativo, Executivo e Judiciário. São 
informações que mostram aos cidadãos 
como é utilizado o dinheiro recolhido 
pelo governo. Além disso, a ANABB 
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mantém o Jornal Ação – premiado duas 
vezes por sua excelência em informar −, o 
Jornal Ação Especial, o ANABB Expresso 
e o Ação On-line. 

Previ garante benefícios 
e investe no país

Um dos maiores fundos de pensão do 
mundo, a Previ foi criada em 1904, época 
em que não se falava em previdência ofi-
cial no país. Com recursos oriundos das 
contribuições pessoais e patronais, a en-
tidade ocupa o 49º lugar em patrimônio 
no mundo e é a maior do gênero da 
América. Sua solidez garante o paga-
mento de benefícios a seus associados e 
ainda permite investimentos em grandes 
projetos que acabam por incrementar a 
economia nacional, beneficiando toda a 
sociedade brasileira nas áreas de energia, 
telefonia, entre outras.

A Previ tem 169.718 participantes 
entre aposentados, pensionistas e ativos 
e, em 2007, seus investimentos somaram 

R$ 138 bilhões. Foram pagos benefícios 
da ordem de R$ 5,33 bilhões. De acordo 
com dados divulgados pela assessoria de 
imprensa, com recursos da ordem de US$ 
49,6 bilhões, em um ano a Instituição 
subiu da 49ª para a 59ª posição na lista 
dos trezentos maiores fundos de pensão 
do mundo. Além disso, na área de respon-
sabilidade social, a Previ investe em proje-
tos sociais cujo foco é  educação, questões 
raciais, saúde, meio ambiente e cultura. 

O modelo de gestão e fiscalização 
da Instituição foi motivo de muita luta 
entre o funcionalismo e a direção do 
Banco do Brasil. Atualmente, parte de 
seu corpo diretor é formado por mem-
bros eleitos e indicados. 

O desenvolvimento social 
e a Fundação Banco do Brasil

O Banco do Brasil sempre foi instru-
mento para promover o desenvolvimen-
to econômico, mas, pouco a pouco, o 
governo também passou a utilizar a Insti-
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Um dos projetos apoiados 
pelo Programa Liberdade 
Responsável



tuição para alavancar o desenvolvimento 
social. Foi assim, com o Programa de 
Prioridades Sociais, em 1985, que previa 
a adoção de medidas em vários campos, 
como alimentação, saúde, educação, em-
prego e habitação, que surgiu a Fundação 
Banco do Brasil – FBB. 

Desse modo, em 1o de agosto de 
1986, as agências do Banco do Brasil 
começaram a receber as instruções sobre a 
criação da Fundação. Mas o início de suas 
operações foi em 1988, com a missão de 
fi nanciar projetos que buscassem soluções 
para problemas sociais. 

Em 1995, surgiram os primeiros 
programas idealizados e executados pela 
própria Fundação, na nova proposta de 
aplicação dos recursos. Foram instituí-
dos o Programa Homem do Campo 
e os chamados Projetos Especiais.
A Fundação Banco do Brasil também 
se tornou parceira da Fenabb no Pro-
grama AABB Comunidade. 

A Fundação Banco do Brasil aprimorou 
o uso de suas ferramentas de ação. Foram 
investidos cerca de R$ 35 milhões, aten-
dendo comunidades de 266 municípios. 
Em 2001, profunda transformação no 
posicionamento estratégico da Fundação 
aprimorou seu potencial de articuladora 
social, capaz de aproximar as soluções dos 
problemas. Por meio do Prêmio Funda-

ção Banco do Brasil de Tecnologia Social, 
foram mobilizadas ONGs, universidades, 
governos estaduais, prefeituras, fundações 
e institutos de todo o país, o que possibili-
tou criar cadastro de soluções inovadoras 
para problemas sociais em áreas diversifi -
cadas: o Banco de Tecnologias Sociais. 

Com esse novo programa, a Funda-
ção assumiu como diretriz a dissemi-
nação de conhecimento e experiências 
geradoras de transformação social. No 
campo da assistência social, surgiu nova 
iniciativa: o Programa Justiça Itinerante, 
voltado à modernização do Poder Ju-
diciário. Nos anos seguintes, foram 
estabelecidas como prioritárias as áreas 
de educação, inclusão digital, cultura e 
geração de trabalho e renda, em sinergia 
com a replicação de Tecnologias Sociais.
Os investimentos sociais anuais já ultra-
passaram os R$ 100 milhões.  

Outra inovação foi permitir que os 
correntistas doassem seus pontos de 
relacionamento à Fundação, assim con-
tribuindo para inúmeros projetos desen-
volvidos pela Instituição. Cada 1.000 
pontos doados são convertidos em
R$ 10,00. Entre programas e ações de-
senvolvidos atualmente pela FBB, desta-
cam-se as incubadoras de cooperativas, o 
BB Educar, o Projeto Memória, o Banco 
e a Rede de Tecnologias Sociais.  

Por meio do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia 
Social, foram mobilizadas ONGs, universidades, governos
estaduais, prefeituras, fundações e institutos de todo o país,
o que possibilitou criar cadastro de soluções inovadoras
para problemas sociais em áreas diversifi cadas

64



65

A ANABB surgiu a partir da insatisfação
do funcionalismo com as mudanças propostas 

pela Reforma Bancária que previam redução 
de direitos do funcionalismo. As diretrizes 

apontadas pelo Ministério da Fazenda e pela 
Diretoria do BB foram contestadas e debatidas 

pelos funcionários.

O edifício da ANABB
nos dias de hoje
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Em 1976, o Banco
do Brasil inaugura, 

em 15 de novembro, 
na cidade mato-

grossense de Barra do 
Bugres, sua milésima 

agência, marco 
na expansão da rede 

bancária nacional



1959
Minirreforma cambial liberou a taxa 
de câmbio das exportações, primeira 
experiência de papéis de curto prazo, 
essenciais à execução das políticas 
monetária e cambial.

1965
O Banco do Brasil passa a desenvol-

ver treinamentos internos, presenciais 
e a distância, com a criação do 

Departamento de Seleção e Desen-
volvimento do Pessoal − Desed. Este 
surge com propostas ousadas para a 

época: parcerias com importantes ins-
tituições de ensino, escolas de inglês e 
oferta de bolsas de estudo no exterior.

1969
Aberta a agência do BB 

em Nova Iorque. 

1976
O Banco do Brasil inaugura, 

em 15 de novembro, na cidade 
mato-grossense de Barra do 

Bugres, sua milésima agência, 
marco na expansão da rede 

bancária nacional.

1960
A sede do BB foi trans-

ferida para Brasília no dia 
da inauguração da nova 

capital, 21 de abril.

1967 
O BB passa a atuar com maior 
impulso no plano internacional. 
Agências e escritórios são abertos 
na América Latina.

1973
Ações preferenciais do 
Banco do Brasil começam 
a ser negociadas na 
Bolsa de Valores.

1964 
O Banco do Brasil foi o agente emissor 
dos títulos que dominariam o mercado 
de capitais, na segunda metade do 
século XX: as Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional − ORTNs, que 
introduziram a correção monetária 
em nossa cultura econômica. Também 
nesse ano, em dezembro, nova Reforma 
Bancária extinguiu a Superintendência 
da Moeda e do Crédito − Sumoc − 
e criou o Banco Central e o Conselho 
Monetário Nacional.

Linha do tempo
BB: da criação ao ressurgimento
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