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Presidente do Banco do Brasil sai em meio a
escândalos; Rubem Novaes deve assumir cargo no
Ministério da Economia
Presidente do Banco do Brasil sai em meio a escândalos;
Rubem  Novaes  deve  assumir  cargo  no  Ministério  da
Economia
TOPICS:Banco Do Brasil (BB)Crise PolíticaGoverno Bolsonaro

Rubem Novaes, presidente demissionário do Banco do Brasil, se queixa do “ambiente tóxico” de Brasília, mas não explica venda
de carteira de crédito de R$ 2,9 bilhões por R$ 371 milhões para banco fundado por Paulo Guedes. Em entrevista à CNN Brasil,
disse que está saindo por “não se adaptar à cultura de privilégios, compadrio e corrupção de Brasília”. Enio Verri e Rogério
Carvalho querem explicações no Congresso Nacional.
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A renúncia do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, anunciada na sexta-feira (24/07/2020), abriu a temporada de
apostas nos bastidores do “mercado” e fez crescerem as especulações sobre os substitutos. O ministro da Economia, Paulo
Guedes, foi ao Planalto na tarde desta segunda (27) para discutir o assunto com o presidente Jair Bolsonaro, mas ainda não se
pronunciou.
O alvoroço entre os rentistas se explica pelo fato de Novaes ser considerado um dos “expoentes liberais” da equipe montada
pelo ministro-banqueiro. Entre os “Chicago Boys” de Guedes, pontificam Roberto Campos Neto, no comando do Banco Central,
Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras, e Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal,  apontado como forte
candidato ao comando do BB por sua performance apaixonadamente “bolsonarista” nos últimos meses.
Novaes se une a outro demissionário do núcleo duro de Guedes, Mansueto Almeida, que anunciou para o fim de julho a saída da
Secretaria da Receita, após a manutenção no cargo pelos serviços prestados ao usurpador Michel Temer. Aos dois juntam-se o
diretor da Secretaria de Fazenda, Caio Megale, e o secretário especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Marcos
Troyjo, eleito presidente do Banco dos Brics.
Novaes garante que no fim de maio já havia sinalizado a Guedes sua vontade de deixar o comando do BB. Alegou cansaço com
a rotina de Brasília e com o ambiente da capital, que considerava “tóxico”. Para ele, os “ liberais em Brasília são como um vírus
tentando penetrar num organismo hostil com anticorpos poderosos”.
“O liberalismo não interessa a uma cultura de privilégios,  compadrios e interesses muitas vezes escusos”,  definiu Novaes em
live patrocinada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), há dez dias. Em entrevista à CNN Brasil, voltou a dizer que sai
por “não se adaptar à cultura de privilégios, compadrio e corrupção de Brasília”.
Novaes não citou um fato específico e disse que se referia ao ambiente político da capital do país como um todo. Na véspera de
seu anúncio, o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), apresentou requerimento de convite para que ele explicasse aos
senadores a venda de carteiras de crédito a um fundo do BTG Pactual, em 1º de julho.
Na quarta-feira, 15, o líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), também protocolou requerimento de informações para que o
ministro esclareça todos os detalhes da operação.
O  valor  contábil  das  carteiras,  segundo  o  Banco  do  Brasil,  é  de  R$  2,9  bilhões,  e  o  impacto  financeiro  da  transação  será  de
apenas R$ 371 milhões. Essa foi a primeira vez que o BB realizou uma operação de cessão de carteira de crédito a uma
instituição fora de seu conglomerado. A operação, apesar de normal, foi “pouco transparente”, de acordo com a economista do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) Cátia Uehara.
Desde o primeiro dia que pisou no ministério, Paulo Guedes demonstra a intenção de atacar a imagem do Banco do Brasil.
Escolheu um presidente para o banco com indicações claras de diminuir o papel e a importância da instituição para a sociedade,
com projetos de fatiamento com vistas à privatização
“Queremos explicações. Convidamos o presidente do BB para falar conosco na Comissão de Assuntos Econômicos para explicar
a venda sem transparência de ativos para o BTG Pactual. O Brasil não está à venda”, destacou Rogério Carvalho.
A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) também estranhou a operação e, em ofício enviado ao Vice-
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Presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores do banco, solicitou informações sobre a cessão da enorme
carteira de crédito a uma instituição privada. A suspeita sobre a operação se agrava porque o BTG Pactual, afinal de contas, foi
fundado em 1983 por Paulo Guedes em pessoa.
Para João Fukunaga, diretor executivo do Sindicato e coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil
(CEBB), trata-se de uma operação, no mínimo, suspeita. “A venda da carteira de crédito para o BTG Pactual, dita de vanguarda,
é bastante suspeita ao beneficiar, pela primeira vez, um banco fora do conglomerado e que justamente foi criado pelo ministro
bolsonarista. Como saber se o BB não está sendo usado para interesses escusos do Paulo Guedes?”, questiona o dirigente.
Segundo Cátia Uehara, os bancos, periodicamente, procuram “limpar” seus balanços, cedendo créditos podres para empresas
no intuito de reduzir custos e o índice de inadimplência. “Essas empresas/fundos, então, compram essas carteiras e, por meio de
um processo chamado securitização, transformam ativos; como cheques, crédito, duplicatas e outros recebíveis em atraso; em
um título”, explica a economista do Dieese.
“Para os compradores, o lucro vem da diferença entre o que eles pagaram ao banco e o que receberão ao cobrar esses
recebíveis/dívidas no futuro.  Todavia,  no caso da operação realizada pelo BB com o BTG Pactual,  não fica claro se o valor  da
carteira cedida de R$ 2,9 bilhões é justo, pois o BB não explica qual o tipo da carteira e menciona somente que ela é
‘majoritariamente em perdas’, não havendo transparência na operação”, enfatiza Cátia.
BB patrocinou rede de fake news
Outra operação suspeita do BB sob o comando de Novaes envolve o gasto de R$ 119 milhões com publicidade na internet em
2019, inclusive no site ‘Jornal da Cidade Online’, acusado de veicular notícias falsas contra adversários políticos de Bolsonaro e
contra o Poder Judiciário. Em 27 de maio, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o Banco do Brasil suspenda sua
publicidade em plataformas digitais, sites, blogs, portais e redes sociais.
 
A decisão é do ministro Bruno Dantas, que tem origem na análise feita pelo tribunal de repasses de verba do BB para sites
acusados de disseminar fake news. No total, o banco público gastou, em 2019, R$ 436 milhões com contratos de publicidade,
segundo levantamento dos auditores do TCU. Uma semana antes, o BB havia recuado da decisão de retirar anúncios do ‘Jornal
da Cidade Online’ após reclamação do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) nas redes sociais.
Com isso Novaes, tornou-se alvo potencial do inquérito de fake news do Supremo Tribunal Superior Federal (STF), de relatoria
de Alexandre de Moraes. Ele pode ser acusado de improbidade administrativa, cuja pena é a previsão de perda dos bens,
obrigação de ressarcimento  do dano,  perda da função,  proibição de contratar  com poder  público,  entre  outras  sanções
decorrentes de eventuais crimes correlatos
A  advogada  Lúcia  Porto  Noronha,  do  Crivelli  Advogados,  afirmou  à  ‘Folha  de  São  Paulo’  que  o  fato  de  o  BB  gastar  dinheiro
público em um site que fomenta notícias falsas vai contra todo o princípio da administração pública, que deveria agir em
interesse da coletividade, o que é completamente incompatível com a divulgação de notícias falsas.
“Além disto, tem o caráter ideológico, porque é um site que recebeu publicidade do banco e é notadamente usado para agredir
os  adversários  políticos  do  Bolsonaro.  O  Banco  do  Brasil  jamais  poderia  se  prestar  a  isso”,  afirma  Noronha,  para  quem cabe
também a apuração sobre a ingerência de Carlos Bolsonaro na publicidade do BB.
“As ingerências políticas em benefício do governo são cada vez mais óbvias na gestão atual do Banco do Brasil. A manutenção
de publicidade em sites de fake news após reclamação do filho do presidente é mais uma destas acusações que vêm a se somar
à carreira meteórica do filho do vice-presidente para área de marketing do banco, por onde passam grandes somas de verbas
para  publicidade”,  avalia  João  Fukunaga,  referindo-se  à  promoção  de  Antonio  Hamilton  Rossell  Mourão,  filho  do  vice-
presidente  Hamilton  Mourão,  para  o  cargo  de  gerente  executivo  de  marketing  e  comunicação.
Novaes garantiu lucro demitindo funcionários
O lucro anual dos quatro principais bancos do país listados na Bolsa de Valores (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander)
cresceu 38,7% até 2019, passando de R$ 62,7 bilhões para R$ 87 bilhões até 2019. No ano passado, a alta de 20% foi puxada
pelo Banco do Brasil, às custas do fechamento de agências e da demissão de funcionários.
Em entrevista ao ‘O Globo’ em 31 de maio, Novaes disse que privatizar a instituição era um “sonho” compartilhado com o
presidente. Em entrevista em 5 de julho, Guedes anunciou que o desgoverno Bolsonaro fará quatro grandes privatizações em 90
dias. Sem detalhar quais estatais seriam entregues à iniciativa privada, Guedes acrescentou que “as privatizações, até agora,
não caminharam no ritmo desejado”.
Na  infame  reunião  ministerial  de  22  de  abril,  Guedes  afirmara  ser  preciso  “vender  logo  a  porra  do  BB”.  Declaração  que  não
surpreendeu a Conselheira de Administração Representante dos Funcionários (Caref) do BB, Débora Fonseca.
“Desde o primeiro dia que pisou no ministério, Paulo Guedes demonstra a intenção de atacar a imagem do Banco do Brasil.
Escolheu um presidente para o banco com indicações claras de diminuir o papel e a importância da instituição para a sociedade,
com projetos de fatiamento com vistas à privatização”, denuncia a dirigente sindical.
“A  lógica  privatista  de  Guedes  tenta  privilegiar  ainda  mais  o  setor  financeiro  privado,  causando  ainda  mais  concentração  de
poder para esses conglomerados e prejudicando a população que tem cada vez menos acesso a crédito e cada vez mais caro”,
completa a Caref.
O coordenador da CEBB diz, em matéria publicada no site da Contraf- CUT, que algumas superintendências do BB têm feito
reuniões com os gerentes gerais informando que o banco será privatizado em, no máximo, três anos. “O Banco do Brasil tem



forte atuação no setor agropecuário, que há muitos anos é responsável por grande parte do Produto Interno Bruto de nosso país,
mas também junto às micro, pequenas e médias empresas, que são as responsáveis por cerca de 80% dos empregos”, destacou
Fukunaga.
“Se o Banco do Brasil for privatizado, como sonha Rubem Novaes, quem vai atuar nestes segmentos? Como confidenciou Paulo
Guedes, os bancos privados não têm interesse em ‘perder dinheiro’ com os pequenos. Querem somente ganhar com os grandes.
E a prova é anunciada pela imprensa todos os dias: os pequenos empresários não conseguem ter acesso ao crédito nos bancos
privados, mesmo após a liberação de R$ 1,2 trilhão para os bancos pelo Banco Central”, concluiu o coordenador da CEBB.
Carreira de Guedes é marcada por episódios obscuros
A  carreira  de  Paulo  Guedes  no  mercado  financeiro  começou  exatamente  como  um  dos  fundadores  e  economista-chefe  do
Pactual. Em 1983, Guedes aceitou a proposta de Luiz Cezar Fernandes para montar o banco, após Fernandes ser forçado a
deixar a sociedade com Jorge Paulo Lemann no Banco Garantia. Contrariado com a saída, abriu a concorrente com Guedes e
André Jakurski.
Como estrategista-chefe do banco, Guedes escrevia relatórios econômicos que lhe valeram desafetos entre alguns ex-colegas
da PUC, como Pérsio Arida, André Lara Resende, Edmar Bacha e Luiz Carlos Mendonça de Barros, que o apelidou de “Beato
Salu”, referência ao personagem da novela ‘Roque Santeiro’ que vivia anunciando o fim do mundo.
À frente do banco, Guedes fez uma fortuna estimada em US$ 150 milhões, mas decidiu se desligar por discordar da direção que
o banco estava tomando em se aventurar no varejo. Ele deixou o banco ao lado de André Jakurski e, juntos, a dupla formou a JGP
Asset Management, uma das primeiras gestoras independentes do Brasil, com a combinação dos sobrenomes Jakurski e Guedes,
seguido por Partners.
Sem Guedes e Jakurski, Luiz César Fernandes aceitou deixar o controle do Pactual e abrir caminho para a nova geração de
sócios comandada por André Esteves, Eduardo Plass, Gilberto Sayão, Luiz Cláudio Garcia e Marcelo Serfaty. Após ser vendido e
recomprado do UBS, o Pactual se transformou no BTG Pactual, um dos principais bancos de investimento do país.
Guedes  dava  as  orientações  econômicas  do  banco  e  comandava  as  áreas  de  câmbio,  renda  fixa  e  juros.  Foi  dele  que  saiu  a
aposta na valorização do real após o plano de Fernando Henrique Cardoso, com empréstimos em dólar para investir em papéis
que subiriam com a valorização da nova moeda brasileira.
Após sair do Pactual, Guedes foi convidado para assumir uma diretoria no Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais (Ibmec),
pelo vice-presidente da instituição, Roberto Castello Branco. Décadas depois, Castello Branco foi indicado pelo próprio Guedes
para  a  presidência  da  Petrobras,  onde  a  ideia  fixa  de  privatizar  todas  as  estatais  obteve  algum resultado.  Até  o  momento,  o
controle da BR Distribuidora foi vendido e avançou a privatização de dutos, campos e refinarias da Petrobras.
Guedes montou a gestora JGP no final dos anos 1990, ao lado de André Jakurski.  Mas a empreitada não foi  para a frente. Ele
decidiu que seguiria operando no day trade, como fazia na época do Pactual. Mas acumulou perdas de mais de R$ 20 milhões
nas operações. Os sócios pediram para que ele interrompesse as operações e Guedes acabou deixando a gestora em 2004.
Fora da JGP, Guedes montou uma consultoria com seu irmão Gustavo, a GPG – Gustavo e Paulo Guedes -, mantendo forte
participação no mercado de futuros da bolsa de São Paulo.
Da sociedade, ficou a acusação de que eles teriam se beneficiado em R$ 596 mil após uma fraude da corretora Dimarco, que
mudava a ordem das operações recebida de vários clientes. Guedes não foi réu do processo, julgado em 2018 na primeira
instância,  com a condenação da corretora que havia  provocado um prejuízo de R$ 12,8 milhões à  fundação de gestão
da aposentadoria dos funcionários do BNDES, a Fapes.
Quando a crise econômica estourou em 2008, Guedes estava à frente da BR Investimentos. Fundada dois anos antes, a empresa
se fundiu em 2013 com a Mercatto Asset, gestora focada em fundos de ações, de crédito e multimercado, e a Trapezus, que
concentrava suas operações em estratégias quantitativas. Surgia assim a Bozano Investimentos, comandada por Guedes e
Sergio Eraldo De Salles Pinto.
Sobre  este  período,  ainda  paira  sobre  Guedes  uma investigação  da  Operação  Greenfield  que  apura  se  ele  cometeu  crime de
gestão fraudulenta ou temerária com a gestão de um investimento montado com aportes de fundos de pensão como a Previ,
Petros, Funcef, Postalis e BNDESPar.
Na época da BR Investimentos, Guedes captou mais de R$ 1 bilhão das entidades para aplicações em educação. Um fundo de
investimento comandado pelo hoje ministro adquiriu 20% da Abril Educação por R$ 226,2 milhões se tornando sócio dos Civita,
família que controlava a Editora Abril. O MPF e a Polícia Federal avaliam se houve negócio sem análise adequada.
O negócio com os Civita só foi para frente após o acordo do fundo de Guedes para vender a HSM – empresa focada no mercado
de eventos e educação corporativa – para o grupo RBS e a Globo Participações, da família Marinho, que controla a Rede Globo.
Os contatos que fez nesta época ajudaram em uma tentativa de aproximação do então candidato Bolsonaro com a grande
imprensa.
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