
12/01/2021 BB reformula rede e promove PDV em busca de eficiência | Finanças | Valor Econômico

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/01/11/bb-reformula-rede-e-promove-pdv-em-busca-de-eficiencia.ghtml 1/8

BB reformula rede e promove PDV em busca de
eficiência
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O Banco do Brasil (BB) deu novos passos em um programa de eficiência com o qual

espera economizar cerca de R$ 10 bilhões até 2025. As medidas contemplam

desligamentos voluntários que podem envolver 5 mil pessoas e uma ampla

reformulação da rede de agências em meio à migração dos clientes para os canais

digitais. 

“O transacional vai caminhando cada vez mais para o autosserviço, enquanto o canal

físico se volta mais para a geração de negócios”, afirmou ao Valor o vice-presidente

corporativo do BB, Mauro Ribeiro Neto. 

Diante dessa mudança de comportamento, a instituição planeja enxugar e simplificar

sua rede. O banco vai desativar 112 agências, 242 postos de atendimento e sete

escritórios. Outras 243 agências serão convertidas em postos e 145 unidades de

negócios serão transformadas em lojas, estruturas mais simples e sem caixa. Em

paralelo, serão criadas oito novas agências e 28 unidades de negócios, das quais 14

voltadas ao agronegócio e 14, ao atendimento digital.  

O movimento envolverá, no total, 870 pontos de atendimento e a projeção do BB é

obter R$ 2,7 bilhões em redução de custos administrativos com a reestruturação em

cinco anos. No fim de setembro, o banco tinha 4.370 agências e 1.795 postos de

atendimento, além de 6.288 postos eletrônicos. 
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A reformulação está em linha com o que vêm fazendo os pares privados: substituir

agências tradicionais, cuja frequência caiu mais de 70% na pandemia, por estruturas

mais leves e voltadas ao relacionamento comercial.

No BB, esse processo tem sido acompanhado da migração de pessoal das áreas de

apoio — o chamado “back-office” — para funções de negócios. A meta era transferir 2,5

mil funcionários até o fim deste ano, mas 2,2 mil já foram realocados, o que significa

que o número de 2021 pode ser maior. Parte da equipe vai reforçar o relacionamento

com o agronegócio, segmento em que o banco viu a concorrência avançar nos últimos

anos e que o novo presidente da instituição, André Brandão, pretende resgatar. A

medida fará com que 71 mil clientes do setor passem a ter atendimento dedicado. 

De acordo com Neto, o ganho de eficiência decorrente da adoção de inteligência

artificial e outras ferramentas de robotização tem sido maior que o esperado. 

É aí que entra a redução do quadro de funcionários, formado por 92.106 pessoas no

fim de setembro — dado mais recente disponível. Para acomodar a equipe diante das

mudanças, o BB anunciou o Programa de Adequação de Quadros (PAQ), voltado a

colaboradores que não forem reacomodados, e o Programa de Desligamento

Extraordinário (PDE), que faz mais sentido para quem tem mais idade e tempo de casa. 
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A expectativa do banco é que os dois programas atraiam em torno de 5 mil

funcionários. Caso essa projeção se confirme, afirmou Neto, os desligamentos podem

gerar uma economia de R$ 2,8 bilhões a R$ 3,2 bilhões até 2025. 

A essas medidas, somam-se mudanças já em curso que devem levar à redução de

outros R$ 3,3 bilhões em despesas. Elas incluem uma nova forma de remuneração dos

funcionários, um programa de venda e devolução de imóveis e um plano de eficiência

energética. Essas iniciativas, anunciadas no ano passado, e as de agora representam

uma economia pretendida de quase R$ 10 bilhões até 2025. 

“Com simplificação e robotização de processos, o BB deve ter um ROE [retorno sobre o

patrimônio líquido, uma medida de rentabilidade] compatível com o dos bancos

privados”, disse Neto. 

O BB gerou ROE de 12% nos nove primeiros meses do ano passado, quando o impacto

da pandemia pressionou os resultados de todo o setor. A instituição ficou aquém do

patamar dos concorrentes. 

Para a agência de classificação de riscos Moody’s, o anúncio é positivo para a

rentabilidade do banco, pois a queda nas receitas e os elevados custos de crédito, na

esteira da pandemia, podem continuar pressionando o resultado. “A reestruturação

também permite que o banco adapte as agências bancárias às novas demandas dos

clientes, enquanto os ganhos com redução de custos podem ser investidos em novas

tecnologias e em melhorias que o Banco do Brasil precisa promover para se manter

competitivo”, disse em nota Alexandre Albuquerque, vice-presidente da agência. 
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Em relatório, analistas do Citi afirmaram que as medidas mostram a preparação do BB

para um novo cenário competitivo. Para o banco americano, a reestruturação pode

gerar uma melhoria de 42 pontos-base no índice de eficiência por ano, mas o cálculo

não considera ainda os resultados dos desligamentos. “Isso é positivo para o BB, dada

a profundidade da reorganização e os benefícios estimados, que devem impulsionar a

melhoria no ROE que o banco já vinha promovendo”, escreveram. 

As mudanças, por outro lado, despertaram a reação de bancários. A Associação

Nacional dos Funcionários do BB (AnaBB) mandou carta ao presidente do banco, André

Brandão, criticando a reestruturação e afirmando que ela transmite uma “percepção

de ‘cortina de fumaça’ para encobrir as intenções privatistas em torno do BB”. 

No Congresso, a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos já se articula

para convocar Brandão para dar explicações sobre o plano na Câmara.  

As ações do BB caíram 1,63%, para R$ 39,14, na B3. O Ibovespa recuou 1,46%. 
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