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O Banco do Brasil nos últimos
anos da ditadura
Por Karla Mendes

N

o fim do governo militar, o
Banco do Brasil continuava
como instrumento de política
econômica, especialmente para fomentar a produção agropecuária no Norte
e no Nordeste. Em 1976, o setor privado era contemplado com 96,6% dos
empréstimos concedidos. Subsídio era
palavra de ordem. Nessa época, manteve-se a meta de abrir agências nas
regiões mais carentes do interior: 92%
das agências estavam localizadas em
cidades do interior.
Em 1977, o Conselho de Administração aprovou a transformação
das ações do BB em ações sem valor
nominal. Também nesse ano foram
criados os Postos Avançados de Crédito
Rural, unidades de custo administrativo
reduzido com a missão de amparar o
pequeno produtor e fornecer orientação
técnica. A preocupação com a produção
agrícola ampliou-se no governo do general João Baptista de Figueiredo.
Figueiredo assumiu a presidência
do país em 1979, prometendo a “mão
estendida em conciliação” e jurando
fazer “deste país uma democracia”. Na
verdade, a pressão da sociedade por
avanços desintegrava o apoio político

dos militares. O fato é que no seu governo, além da anistia ampla, os exilados puderam voltar ao país. Na política
econômica, o milagre havia acabado
e o país padeceu com retração das indústrias, elevação dos juros e escalada
inflacionária.
Mas foi nessa época que o Programa
Brasileiro de Álcool (Proálcool), grande
parte financiado pelo Banco do Brasil,
superou todas as metas e apresentou
desempenho surpreendente, diminuindo o impacto do alto preço das importações de petróleo. O BB também
voltou-se para a consolidação de sua
atuação no exterior, abrindo agências na Ásia, Oriente Médio e África.
Para promover as exportações, o Banco firmou Convênio de Comércio,
Desenvolvimento e Cooperação com o
Ministério das Relações Exteriores.
Em 1982, o BB firmou contratos
com a Petrobras para arrendamento de
plataformas de prospecção submarina,
com reflexos positivos sobre a balança
comercial. Para operar nesse tipo de
negócios, foi constituída subsidiária, a
BB Leasing Company Ltda., sediada
em Grand Cayman. Além disso, inaugurou a BB-Tours Voyages et Tourisme,

Ao lado, o Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro
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sediada em Paris, visando a incentivar o
fluxo turístico para o Brasil.
Internamente, o Banco do Brasil
reformulou o programa assistencial
prestado aos servidores e seus familiares,
que passaram a dispor do Centro de
Assistência ao Pessoal (Ceasp) em todas
as capitais e postos de assistência no interior. Enquanto o BB colhia lucros e
rentabilidade crescentes, o país começava a respirar os primeiros ares de liberdade. A anistia, o retorno dos exilados
políticos e as eleições diretas para governador reforçavam a pressão política por
mais democracia. A dívida externa crescente e a recessão alimentavam a busca
por mudanças mais profundas.
Nesse quadro, os aliados do regime militar fundiram-se no Partido
Democrático Social (PDS) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
tornou-se o Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB). O
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
ressurgiu e desde 1980 começou a
funcionar o Partido dos Trabalhadores
(PT), dirigido pelo líder dos metalúrgicos, Luís Inácio Lula da Silva, que desde
1978 comandava as mais importantes
greves na região do ABC, São Paulo.
Entretanto, o PT não reuniu apenas
trabalhadores das fábricas paulistas, mas
também grande parte do movimento
sindical rural e urbano, intelectuais,
militantes eclesiais de base, setores da
esquerda dentro do MDB e ainda grupos que saíram da obscuridade.
Com o crescimento da oposição, por
meio da Emenda Constitucional de 4
de setembro, o governo tentou manter
o controle da transição democrática,
promulgando o mandato dos vere72

adores e prefeitos e adiando por dois
anos as eleições para a Câmara dos
Deputados, Senado Federal, governos
estaduais, prefeituras, assembléias estaduais e câmaras de vereadores. Quatro dias antes das eleições, marcadas
para 15 de novembro de 1982, o governo proibiu as coligações partidárias
e estabeleceu a vinculação de voto – o
eleitor só poderia votar em candidatos
do mesmo partido.
Nas eleições para governadores, as
oposições somadas obtiveram 25 milhões de votos. O PMDB elegeu nove
governadores e o Partido Democrático
Trabalhista (PDT) apenas um. O PDS
obteve 18 milhões de votos, elegendo
12 governadores. Embora perdendo em
número de votos, o regime manteve o
controle do processo de democratização
e articulou a sucessão do general Figueiredo, que ocorreu em novembro de 1984.
Nesse ano, a campanha pelas eleições
diretas e redemocratização mostrou que
a ditadura estava chegando ao fim.
A oposição reuniu cerca de dez mil
pessoas em São Paulo e em várias outras
cidades no movimento de pressão no
Congresso para aprovação da emenda
do deputado Dante de Oliveira, que
pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. As maiores manifestações ocorreram em São Paulo, que
em 12 de fevereiro de 1984 reuniu 200
mil pessoas, e no Rio de Janeiro, onde
houve duas grandes manifestações, a
primeira em 21 de março com 300
mil pessoas e a segunda com um
milhão de pessoas. O movimento espalhou-se por todo
o país e ficou conhecido
como Diretas-Já. A emen-

da Dante de Oliveira foi a plenário no
dia 25 de abril: 298 deputados votaram
a favor, 65 contra e três abstiveram-se,
sendo que 112 parlamentares não compareceram para votar. Eram necessários
mais 22 votos para sua aprovação.
Com essa derrota, iniciou-se a corrida
para a disputa das eleições indiretas. O
governador de Minas Gerais, Tancredo
Neves, lançou-se candidato da oposição.
O PDS lançou Paulo Maluf como candidato do governo, mas divergências fizeram que parte do PDS se aproximasse
do PMDB. Da união nasceu a Aliança
Democrática. Nela encontrava-se José
Sarney, que, rompido com o PDS, filiou-se
ao PMDB e foi indicado para concorrer com Tancredo como vice-presidente.
Tancredo Neves foi eleito em 19 de
janeiro de 1985 com 485 votos contra
180 de Paulo Maluf e 25 abstenções. Foi

o primeiro presidente civil depois de 21
anos de ditadura. Era uma figura conhecida da política brasileira e havia presidido o Banco do Brasil e o BNDE durante
a gestão de Juscelino Kubitschek.
No entanto, no último ano do governo militar, o país havia conseguido sair
da recessão e o Produto Interno Bruto
(PIB) atingido crescimento superior a
7%. As contas externas também encontraram relativo equilíbrio ao fim de seu
governo, com explosão das exportações
e aumento da independência nacional
do mercado externo, especialmente na
área do petróleo.
Enquanto isso, também em 1984, o
Banco do Brasil registrava lucro líquido
278% superior ao do ano anterior, graças ao controle sobre aplicações e fiscalização de despesas, e ainda fôlego extra
da oferta pública de 2,9 bilhões de ações,

No governo Sarney, que
assumiu a presidência com
a morte do presidente eleito
Tancredo Neves, começou
a primeira rodada de abertura comercial do país,
com a redução das tarifas
de importação, as discussões
sobre privatização e as
primeiras medidas
institucionais para o
controle das contas públicas.
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Em 1989, o BB apresentou resultado da
ordem de US$ 115 milhões, o mais baixo
de sua história até o momento.
incorporando em 13 dias 273 mil
novos acionistas. Mais tarde, esses indicadores otimistas iam-se mostrar frágeis.
As atividades do Banco estavam condicionadas pela participação em acordos
de refinanciamento da dívida externa
brasileira e nos compromissos assumidos
pelo governo com a comunidade financeira internacional. Em 1985, os ativos
do BB eram cerca de 78% da posição
registrada em 1978. Era necessário mudar o rumo para recuperar o espaço perdido no sistema financeiro.
A redemocratização e a retração do BB
No governo Sarney, que assumiu a
presidência com a morte do presidente
eleito Tancredo Neves, começou a
primeira rodada de abertura comercial
do país, com a redução das tarifas de
importação, as discussões sobre privatização e as primeiras medidas institucionais para o controle das contas
públicas. Ele acabou com a “conta de
movimento” do Banco do Brasil junto
ao Banco Central, da qual o governo
sacava o quanto quisesse para gastar no
que pretendesse, independentemente
do orçamento fiscal, e criou a Secretaria
do Tesouro Nacional.
Entretanto, a gestão Sarney ficou
marcada pela hiperinflação e pela recessão. O Plano Cruzado, anunciado
em 28 de fevereiro de 1986, não contou com qualquer apoio externo. As
relações com o governo americano
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eram hostis e o Fundo Monetário Internacional (FMI) estava cansado dos
acordos fracassados com o Brasil. Sem
as devidas correções, o congelamento
de preços determinado pelo Cruzado
terminou com ágio, desabastecimento e câmbio negro, como os críticos
esperavam. Em 20 de fevereiro de
1987, sem reservas cambiais – apenas
US$ 2,8 bilhões, suficientes para pagar
três meses de importação –, Sarney declarou, por meio de cadeia de rádio e
TV, a moratória da dívida externa.
Os erros e os acertos desses períodos criaram condições altamente favoráveis para que no governo Itamar
se implantasse o Plano Real. Mas não
foi período nada fácil para o Banco do
Brasil. Entre 1986 a 1996, o BB estava
na contraditória condição de agente
de políticas de fomento creditício e simultaneamente portador de exigências
particulares de valorização. Em seu desenho geral, a configuração dos bancos
estatais controlados pelo governo federal brasileiro não sofreu modificação
profunda dos anos oitenta aos noventa.
Houve a absorção das funções e da estrutura patrimonial do Banco Nacional
da Habitação e do Banco Nacional de
Crédito Cooperativo, em 1986, pela
Caixa Econômica Federal (CEF) e pelo
Banco do Brasil, respectivamente.
O BB, rebaixado em seus papéis de
agente financeiro do Tesouro e autoridade monetária, teve de reorientar sua

atuação para a expansão de suas operações junto ao setor privado nos planos
doméstico e internacional. Durante a
ditadura, o Banco havia preservado o
manejo de vultosos recursos fiscais e
foi dotado da capacidade de avançar
recursos monetários, especialmente o
crédito, livre das restrições regulatórias
enfrentadas pelos demais bancos
comerciais. Essa prerrogativa materializou-se na chamada conta-movimento
do Banco Central no BB.
Com a vigência desse mecanismo,
o Banco do Brasil preservou a virtual
capacidade de emissão, permanecendo, por isso, enquadrado na condição
de “autoridade monetária” ao lado do
Banco Central. Essa estrutura híbrida
e ao mesmo tempo hierarquizada perdurou até nova reforma das finanças
públicas durante o governo Sarney.
Entre as medidas que compuseram as
reformas, causou impacto frontal sobre o BB o congelamento criado pelo
Plano Cruzado e a extinção da contamovimento em 1986.
O golpe mais forte nas condições
de liquidez e nos custos dos passivos
da instituição ocorreu em 1988, com
a transferência dos saldos mantidos voluntariamente pelos bancos comerciais
e caixas econômicas no BB para o Banco
Central. A extinção da conta-movimento atendeu, por um lado, a exigências
políticas e administrativas de unificar e
dar transparência ao processo orçamentário. Para o BB, entretanto, essa mudança trouxe conseqüências profundas
tanto em seu alcance enquanto instrumento de política econômica como em
sua dimensão empresarial. Submetido a
regras de funcionamento que o aproximaram dos demais bancos comerciais,
a ação creditícia do BB tornou-se cada

vez mais dependente dos suprimentos
específicos com que passou a efetivar
operações em nome do Tesouro.
A nova Constituição Federal
estabeleceu, em seu artigo 164, que as
disponibilidades de caixa da União deveriam ser depositadas no Banco Central,
perdendo o BB grande parte de sua função de “caixa” do Tesouro, o que significou perda próxima a US$ 7 bilhões em
depósitos até então não remunerados.
Em 1989, o BB apresentou resultado
da ordem de US$ 115 milhões, o mais
baixo de sua história até o momento.
Em 1991, durante o programa de liberalização do governo Collor, o Banco
do Brasil perdeu a exclusividade do
recolhimento dos tributos federais e
do fechamento de câmbio das estatais.
Enquanto estas ganharam liberdade
para estreitar seus laços com as corporações financeiras privadas, a decisão
acentuou o declínio da rentabilidade do
Banco e concorreu para diminuir sua
participação no mercado de câmbio.
Crise acentuada no governo Collor
Após o fim da conta-movimento e
de nova tentativa de implantar ênfase
comercial em sua dinâmica de empresa financeira, a lógica da Instituição
continuou diferenciada daquela que
preside o comportamento dos agentes
financeiros privados. O ano de 1990
representou volume mínimo na trajetória do crédito rural, cuja queda superou a da produção agrícola - 40% e
11%, respectivamente. O Plano Collor
agravou esse quadro, confiscando a liquidez no momento em que se iniciava
a comercialização da safra de verão, e, ao
submeter a política agrícola à de estabilização, reduziu a demanda de produtos agropecuários, levando à queda dos
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preços e da renda agrícola, apesar da
menor oferta de produtos.
Em decorrência, ganhou impulso a
campanha de refinanciamento desencadeada por sojicultores do Centro-Oeste
e rizicultores do Sul, regiões que absorvem a maioria relativa do crédito rural
do BB. Diante disso, o governo adotou
a prorrogação de contratos com recursos
da poupança, dos quais o BB é o grande
agente e ao qual coube ainda implementar medidas complementares para o setor
agropecuário atravessar o momento mais
delicado da falta de liquidez. Em 1992,
ano do impeachment do presidente da
República, o quadro político possibilitou à bancada rural, no Congresso,
retomar alguns instrumentos de proteção ao setor.
A crise intensificou-se com o não
pagamento, pelo Tesouro Nacional, das
equalizações entre os custos de captação do BB no mercado e o retorno dos
empréstimos aos agricultores relativos
às safras agrícolas de 1991-1992, cujo
valor, somado às pendências até 1995
do Proagro Novo, o programa de seguro de crédito rural, atingiu quase
R$ 800 milhões. Ao longo de 19911994, a tentativa de reverter essa política revelou sua incapacidade para constituir novo modelo de financiamento,
mergulhando o BB em crise que só
seria revertida a partir de 1995.
Sob a égide do Plano Real
O plano de ajuste econômico brasileiro implementado em julho de 1994,
conhecido como Plano Real, provocou
profundas mudanças na economia do
país, em especial no Sistema Financeiro Nacional. As medidas econômi76

cas resultantes do Plano Real impactaram sobremaneira o Banco do Brasil,
obrigando-o a passar por profunda
reestruturação nas mais diversas áreas
e setores. O resultado do BB em 1995
e 1996 gravitou ao redor da gestão do
crédito: a inadimplência provocou impacto total negativo de R$ 8,1 bilhões,
enquanto o efeito negativo da valorização do Real foi de R$ 1,3 bilhão.
Na realidade, as mudanças no
Sistema Financeiro impactaram toda a
rede bancária. Em 31 de dezembro de
1994, dos 246 bancos em funcionamento, 32 eram oficiais, 146 eram privados nacionais e 31 eram estrangeiros.
No fim de 2003, a rede bancária estava reduzida a 165 bancos, sendo 15
oficiais, 78 privados nacionais e 72
estrangeiros. As incorporações de bancos menores por bancos maiores ou estrangeiros, nos últimos anos, aparentemente aceleraram a tendência de
concentração do sistema bancário
privado. Inúmeras medidas de
aprimoramento nas áreas de normas, fiscalização e supervisão bancária
do Banco Central foram adotadas com
o objetivo de conferir maior solidez e
transparência à atividade bancária.
Também nesse importante momento da história recente do país, o
Banco do Brasil desempenhou papel de
extrema importância. Para a implantação do Plano Real pelo governo federal,
foi responsável pela substituição da antiga moeda pela nova em curto espaço de
tempo e em todo o Brasil. A operação foi
considerada a maior do gênero já realizada
no mundo. Quando o Real entrou em
vigor, em primeiro de julho, o BB havia
distribuído R$ 3,8 bilhões às 31 mil agên-

cias bancárias existentes no país.
O economista Carlos Vidotto fez
um dos mais consistentes estudos sobre
esse período difícil do Banco do Brasil.
Ele conta, em seu trabalho Crise e reestruturação de uma estatal financeira: o
Banco do Brasil, do cruzado ao real, que,
a partir de 1995, com a instalação do
governo Fernando Henrique Cardoso
e a continuidade do plano de estabilização, o governo dispôs-se a praticar
ampla consolidação de dívidas, explicitando e regularizando alguns passivos
do Tesouro pendentes com órgãos da
administração indireta – os chamados “esqueletos no armário”. Embora
muitos procedimentos não tivessem
sido regularizados ou nem sequer registrados, o BB foi acumulando ao longo
dos anos crédito volumoso devido ao
papel de financiador informal do Tesouro. O valor desses “esqueletos” foi
reivindicado formalmente pelo então
diretor de Finanças na CPI do BB, em
1991. O crédito era de US$ 8,3 bilhões. Oficialmente, em 1995, o Banco
pleiteou no Tesouro Nacional o ressarcimento de R$ 5,2 bilhões, obtendo o
reconhecimento de R$ 2,3 bilhões e
a progressiva ampliação do valor após
essa data.
Esse acerto de contas, regulado pela
Portaria do Ministério da Fazenda no
150, de 26 de abril de 1995, mostrou
que parte do passivo compunha-se de
comissões sobre empréstimos realizados pelo Banco como agente financeiro do Tesouro. Os “esqueletos” eram
diversificados, mostrando que o BB
bancava de tudo no país. O crédito era
resultado de operações com o Instituto
de Açúcar e do Álcool, Instituto Brasi-

leiro do Café, Rede Ferroviária Federal,
Programa Nuclear Brasileiro e com o
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem. Outra parcela referia-se a
empréstimos simplesmente não retornados, concedidos a órgãos federais e
autarquias ou sob garantia do Tesouro,
nos quais o BB agiu com orientação
governamental, sendo os mais volumosos os concedidos a estaleiros privados.
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 a
construção da Linha Vermelha, no Rio
de Janeiro, em 1991. O BB ainda honrou
fianças e avais de empréstimos, como na
inadimplência da Cooperativa de Produtores de Açúcar de Alagoas, em 1991,
junto ao Midland Bank PLC, de Londres. O ressarcimento de serviços executados pela Carteira de Comércio Exterior
(Cacex) antes e depois da transferência de
suas funções para a administração direta
também atingiu elevado montante. Resta
mencionar algumas operações especiais,
como a sustentação do preço internacional do café, quando o BB fez volumosas
compras junto a empresas salvadorenhas,
em fins dos anos setenta, sem receber o
produto nem ressarcimentos, em operação que lembrava muito a política do café
no início do século XX.
Apesar das dificuldades enfrentadas,
o BB superou as iniciativas privatizadoras e prejuízos com resposta à altura
das demandas do mercado, o que lhe
permitiu a posição de maior banco do
Brasil e da América Latina. Superada a
crise, em 2003, o BB obteve o maior
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lucro de sua história até aquele momento: o montante de R$ 2,4 bilhões.
Dando continuidade ao seu crescente
desempenho, em 2004, como grande
parte das instituições financeiras, bateu
novamente seu recorde de lucratividade
com o valor de R$ 3 bilhões.
Diversificar para sobreviver
Já nos primeiros anos do governo
Sarney, o BB abriu seu leque de serviços
no mercado de capitais, administração
de fundos, crédito ao consumidor,
cartões de crédito e leasing, por meio
da constituição de subsidiárias sob
controle integral. Uma vez constituídas, porém, essas empresas tiveram sua
expansão tolhida por normas restritivas
que marcaram a regulação dos mercados financeiros no auge da instabilidade econômica, o que provocou certa
hibernação das subsidiárias. A experiência mais ambiciosa foi em 1989, com a
criação de um banco de investimento,
o BB Banco de Investimentos S.A.,
para apoiar a reestruturação de setores
industriais. O projeto foi abandonado
no governo FHC.
Na década de 1990, o BB avançou
para a previdência privada complementar como nova fonte de recursos
baratos, estáveis e de longo prazo, além
da capitalização e diversos subsegmentos do ramo segurador. Nesses casos, a
estratégia de ingresso nos novos mercados comportou variação importante.
Optou-se por composição acionária
em que o BB passou a deter apenas a
maioria relativa, e não o controle isolado das empresas: a composição de conglomerado aproveitando as vantagens
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competitivas de âmbito comercial do
BB, de longe a rede mais capilarizada
do mercado brasileiro.
Dessa forma, o BB conseguiu firmarse como líder na indústria de fundos
financeiros no país, com participação
relativa de cerca de 20% dos recursos
captados por meio das múltiplas modalidades oferecidas nesse mercado.
A marca, a rede de agências, os numerosos tipos de pagamentos feitos pelo
Banco assinalaram a consolidação de
postura mais agressiva no mercado.
Entretanto, para recuperar o BB
dos passivos causados pelo próprio governo, o Tesouro Nacional teve de ajudar. Foram destinados R$ 6,4 bilhões à
capitalização do Banco - sendo a maior
parcela em títulos e o restante em ações
de estatais, obtendo em contrapartida
ações do BB -, enquanto a Previ entrou com pouco mais de R$ 1 bilhão
e o BNDESPAR com meio bilhão de
reais. Com o novo aporte de capitais
somados aos novos negócios, o Banco
do Brasil conseguiu retomar o fôlego e
voltar a ser Instituição forte.
PDV: sedução e arrependimento
Como parte do projeto de recuperação do Banco do Brasil, a empresa
lançou, em 29 de julho de 1995, o
Programa de Desligamento Voluntário
(PDV). Na época, o Banco estava com
prejuízo acumulado de R$ 4 bilhões e
o então diretor de Recursos Humanos
do Banco, João Batista Camargo, apresentou ao funcionalismo o Plano como
“realização de um sonho”. De uma só
vez, cerca de 13 mil profissionais aderiram. A empresa contava com folha de

Apesar das dificuldades enfvrentadas, o BB superou
as iniciativas privatizadoras e prejuízos com resposta
à altura das demandas do mercado, o que lhe permitiu
a posição de maior banco do Brasil e da América
Latina. Superada a crise, em 2003, o BB obteve
o maior lucro de sua história até aquele momento:
o montante de R$ 2,4 bilhões.
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A empresa contava com folha de pagamento de 140 mil
funcionários, no valor de 6,5 bilhões de dólares por ano.
Pioneiro, o BB lançou o primeiro PDV do país com
o objetivo de cortar 10% de seu pessoal.
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no valor de 6,5 bilhões de dólares por
ano. Pioneiro, o BB lançou o primeiro
PDV do país com o objetivo de cortar
10% de seu pessoal.
Quem saiu do Banco no PDV e
em programas sucessores apostou em
uma vida de empreendedor. Muitos
lograram êxito. Entretanto, muitos
se arrependeram e o sonho virou pesadelo. O Movimento Unificado pela
Reintegração/Readmissão dos Pedevistas (Murp) reúne muitos arrependidos. De acordo com a entidade, boa
parte de quem saiu nos programas de
demissão incentivada não conseguiu
se firmar como empreendedor nem se
estabelecer na iniciativa privada.
O movimento conta com a adesão de
uma frente parlamentar no Congresso
Nacional e pretende aprovar o Projeto
de Lei no 512/2007, do deputado Daniel Almeida (PC do B/BA), para reintegrar funcionários do Banco do Brasil
demitidos entre 1995 e 2002. Para ter
direito à reintegração, o ex-funcionário
deverá ter sido demitido do Banco sem
justa causa ou coagido a pedir demissão
em casos como transferência arbitrária.
Em seu blog Demitidos do BB S.A.
(www.pdvbb.wordpress.com), Marcelo
Dantas, ex-funcionário do Banco do
Brasil que saiu no PDV de 1995, após
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21 anos na Instituição, troca informações e mobiliza outros pedevistas. Ele
conta que existe muita resistência dos
parlamentares ao projeto de reintegração dos desligados. “Nós estivemos
em agosto em Brasília, mas o relator
não quis colocar o PL em votação para
não ser derrubado”, conta. O blog tem
mais de dois mil acessos diários, mas
Dantas diz que pouca gente se engaja
realmente. “Temos um cadastro com
400 pessoas”, explica.
Entre os desiludidos, há quem garanta que foi coagido a aderir aos planos de demissão por assédio moral e
até ameaça de transferência para longe
das famílias. É o que afirma Nilo da
Gama Lobo: “A esmagadora maioria
dos demitidos foi coagida a tomar tal
decisão.” Ele conta que, em seu caso,
saiu no PDV de 1998, mas prestou
concurso e voltou à carreira pública
em 2000 por causa da má situação financeira. “Se tivesse permanecido no
Banco, teria me aposentado em agosto
de 2007, com aposentadoria melhor
que o salário que recebo atualmente”,
lamenta. Ele não deve se aposentar antes de 12 anos.
O fantasma das demissões voluntárias continua assombrando os
bancários. No ano passado, apesar do
lucro de R$ 6 bilhões, o vice-presi-

O fantasma das demissões voluntárias continua assombrando
os bancários, apesar de o lucro do Banco do Brasil ter sido de
R$ 6 bilhões no ano passado.

dente de pessoal, Luiz Oswaldo, expôs
o seguinte nos documentos que deram
sustentação à decisão de lançar novo
PDV: “Pensando nas pessoas, criamos
condições para escolhas individuais,
que conciliam os interesses dos funcionários e os da empresa. Alternativas
que oferecem soluções caso a caso e que
revelam cuidado e atenção com os funcionários.” As opções – remoção, Plano
de Adequação de Quadros (PAQ), que
são transferências compulsórias, e Plano
de Afastamento Antecipado (PAA), que
são demissões – reacenderam as críticas à política de pessoal que insiste nos
mecanismos de demissões voluntárias.
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Linha
do tempo
BB: da criação ao ressurgimento
1977

O Conselho de Administração aprovou a transformação das ações do BB em
ações sem valor nominal.

1986

O governo extingue a conta-movimento
mantida pelo Banco Central, mecanismo que assegurava ao BB suprimento
automático de recursos para as operações
permitidas aos demais intermediários
financeiros. Em contrapartida, o
Banco foi autorizado a atuar em todos
os segmentos de mercado franqueados às
demais instituições financeiras. Em 15
de maio, o Banco cria a BB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. Inicia-se, assim, a transformação do
Banco em conglomerado financeiro.

1988

O BB lança o Ourocard,
primeiro cartão de múltiplo
uso do mercado, as operações
de leasing financeiro e a
criação do BB Banco de
Investimento S.A.
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1976

O Banco do Brasil inaugura, na cidade
mato-grossense de Barra do Bugres, sua
milésima agência, marco na expansão da
rede bancária nacional.

1982

O BB firmou contratos com a Petrobras
para arrendamento de plataformas de
prospecção submarina. Foi aberta a BB
Leasing Company Ltda., sediada em
Grand Cayman, e a BB-Tours Voyages
et Tourisme, sediada em Paris.

1987

Quatro subsidiárias passaram a integrar
o conjunto de empresas vinculadas ao
BB: BB Financeira S.A., BB Leasing
S.A., BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. e BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. Das
opções de investimento então ofertadas,
o destaque ficou por conta da Caderneta
de Poupança Rural (Poupança-Ouro),
que alcançou o equivalente a 7,5% do
sistema de poupança do país.

1989

Ao comemorar 181 anos de fundação,
em 12 de outubro, o Banco inaugurou,
no Rio de Janeiro, o primeiro Centro
Cultural Banco do Brasil. Surge
o Programa de Informatização no
Treinamento, que abordava, entre outros
assuntos, fundamentos de Treinamento
Baseado em Computador (TBC).

1994

Para a implantação do Plano Real
pelo governo federal, o Banco do Brasil
foi responsável pela substituição da antiga
moeda pela nova, em curto espaço de
tempo e em todo o Brasil. A operação foi
considerada a maior do gênero já realizada no mundo. Quando o Real entrou
em vigor, em primeiro de julho, o BB
havia distribuído R$ 3,8 bilhões às 31
mil agências bancárias existentes no país.

1995

A Instituição é reestruturada para
fazer frente às dificuldades financeiras.
Para adequar o quadro de pessoal, foi
lançado o Programa de Desligamento
Voluntário (PDV), que teve a adesão de
13.388 funcionários.

1996

No primeiro semestre, o Banco enfrentou
o desafio de expor a todos a grave situação
em que se encontrava. Com a adoção de
medidas saneadoras e de regularização de
antigas pendências de crédito, fechou o ano
com prejuízo de R$ 7,6 bilhões. No mesmo
ano, o Banco realizou chamada de capital
no valor de R$ 8 bilhões.

1997

Com medidas rigorosas para conter
despesas e ampliar receitas, o Banco
voltou a apresentar lucro, R$ 573,8
milhões. Com novo leque de serviços, o
BB passou a liderar a área de mercado
de capitais, varejo e seguridade.

1998

É criada a TV Corporativa (TVBB),
inaugurando a experiência em teletreinamento. O Banco do Brasil ganha o
certificado ISO 9002 em análise de crédito e
recebe o rating nacional máximo da Atlantic
Rating, “AAA”. Também inaugura seu
Centro Tecnológico, um dos mais modernos e
bem-equipados do mundo.

1999

Foi o primeiro banco brasileiro
a oferecer acesso gratuito limitado à
internet. Recebeu da Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro o Prêmio Mauá de
melhor companhia aberta de 1998.

2000

Lança o Portal Banco do Brasil,
abrigando sites de investimentos, agronegócios, negócios internacionais, relações com
investidores, notícias, cultura e esportes,
consolidando-se como a Instituição
financeira brasileira com maior
presença na rede mundial.

83

ASSOCIADO, SOLICITE A SUA CAPA:
Para colecionar os fascículos BB 200 anos, solicite a capa dura da coleção.
Envie nome completo e endereço com o assunto BB 200 anos para o e-mail
bb200anos@anabb.org.br ou por carta para o endereço
SCRS 507, Bloco A, Loja 15 – Brasília/DF, CEP 70351-510

