
o Banco do Brasil" na
. atualidade, vem apresentando
lucrcis extraordinarios, ana apos
ano. Nada de surpreendente para
os parametros ditados pelo

\ mercado e pelo tipo de economia
que se configurou nestes ultimos
30 anos. 0 problema esta no
carater do lucro, pois ele nao vem
de uma atividade de fomento,
. mas, sobretudo, de uma ptatica
meramente mercantil.

Desde 0 Jim da conta
movimento, em f986, 0 Banco'do
Brasil foi obrigado a buscar no
mercado os recursos financeiros
necessarios para possibilitar suas
.atividades de intermedia~a<? do
credito e de gera~ao de resultados.
Issopropiciou a c0':lstru~aode uma
estrutura corporativa voltada,
essencialmente, para 0 me(cado.
Esseprocesso teve um importante
impulso em 1990, com 0 Governo
Collor e cristalizou-se no Governo
Fernando Henrique.

Desse modo, 0 foco do
Banco do Brasil passou a ser 0 de
gerar "funding" (fundo de
recursos) para Jealizar suas
atividades comerciais e' finan-
ceiras. 0 problema e que com isso .
o Banco deixou de lado 'uma
postura de fomento e passou a
"explorar" 0 mercado, retirando da
mesma sociedade que um dia. ele
fomentou, os lucros e mais lucros
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~ que agora constituem a -unica
~ razao da suaexist€mcia.
: Para tanto, teve que mudar
'08' a sua estrutura organizativa e
.~funcional dotando-a d'as ma-is
<3 "modernas" formas de mercado. A
~ palavra "negodo" virou 0 vocabulo
imais usado e difundindo entre
~ todos os funcionarios. 0 triste dissoo
c3 e que "negocio otimo" conforme
,g defini~ao do ,economista Vilfredo
~Pareto (um dos expoentes do
;B neoliberalismo) consiste na
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situa~ao em que um perdee outro
ganha. Essae a tonica do Bancodo
Brasil hoje. Ganhar em .tudo, .
inclusive, na explora~ao'e assedio
moral dos se.usfuncionarios e na
explora~ao dos seus' c1ientes
(cidadaos brasileiros) que con-
forme a sua renda ou faixa etaria
sao jogados no "varejao" das salas
de autoatendimento, deixando 0
tratamento "VIP". para os mais
endinheirados.

Esse,sem duvidas, nao e 0
Bancodo Brasil que 0 Brasil precisa
e deseja. 0 Pais precisa de um
Banco que seja 0 suporte do
desenvolvimento economico e
social, com' sustentabilidade .
Precisade um Bancoqueinvista na
atividade produtiva e nao .na
especulativa. Precisade um Banco
que seja moderador do mercado
financeiro, puxando para baixo os
altos juros praticados pelos outros
bancos e pelo proprio Banco do
Brasil. Enfim, precisa de um Banco
que ajude na constru~ao de um
Brasil mais justo, fraterno. e
igualitario, no qual as mazelas que
aHigem a sociedade brasileira
possam ser superad.as "defini-
tivamente.

Dessa forma, .0 ,Banco do
,Brasil precisa ser reconduzido ao
papel de instrumento fomentador
da atividade' produtiva das
politicas tra~adas pelo' governo
federal, sem deixar de atender 0
lado comercial. f para que isso
possa acontecer esta sendo
iniciada uma campanha nacional
para constituir 0 Banco do Brasil
como gestor do Fundo Pre-Sal, de
onde sairao os recursos para as
atividades de fomento a produ~ao
que 0 Brasil precisa e deseja.

Contudo, esse' PQpel' de
gestor dos recursos do Fundo Pre-
Sal nao precisa ficar restrito ao
Banco do Brasil, ele pode ser

estendido as demais institui~6es
publicas financeiras federdis. A
Caixa Economica Federal poderia,
perfeitamente, coorderiar os
recursos que 0 governo federal
pensa em direcionar para
educa~aoi ihfraestrutura e comba.-
te a pobreza.

o lBASA e 0 Banco Nor-
deste ,poderiam seguir na mesma
linha da Caixa Econemica Federal
atraves de politicas pontuais
regionais. 0 importarite e' que
esses bancos federais possam ser
usados pelo governo federal para
intervirem na economia atraves de
altera~6es na politico ,monetaria e .
cambial,'quando necessario.

Como· complemento desta.
proposta, 0 Banco do Brasil pode-
ria ter seu conselho de admi-
nistra~ao democratizado· atraves
da participa~ao da sociedade civil
organizada. Os representantes dos
movimentos sociaise de enti-
dades sindicais poderiam, em
conjunto com representantes do
governo e deentidades empre-
sariais, fazerem a gestao do pro-
cesso de fomento da atividade
produtivCi e social do Banco do
Brasil.

BD-alizando, essas seriam
as propostas e sugest6es sobre 0
papel que 0 Banco do Brasil S.A.,
poderia representar para 0 go-
verno federal. Certamente, com as
formula~6e's efetuadas, anterior-
mente, e outras que viriam ~ se I ~:

. somar a elas~ se podera ter a
constru~ao de um novo e impor-
tante instrumento de fomento das
politicas economicas e -socia is
chamado Bancodo BrasilS.A.

Reforce a nossa luta envi-
ando uma mensagem de apoio a
este manifesto para 0 endere~o
eletronico: feebrs@feebrs.org.br ..
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