
Privatização do BB enfrenta resistência política,
diz Novaes
Executivo diz que venda de empresas coligadas não pode ser levada adiante devido a
condições atuais de mercado
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Rubem Novaes, do BB, diz que não há restrição para venda de coligadas — Foto: Claudio Belli/Valor

Após duas negativas do presidente Jair Bolsonaro em aceitar a privatização do Banco do

Brasil, conforme vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, Rubem Novaes,

presidente do BB, está conformado. “Creio que o presidente entende as razões da equipe

econômica, mas, também, que identifica baixas condições políticas para levar o projeto

adiante agora”, disse Novaes ao Valor.

A posição de Bolsonaro, frontalmente contra a venda do BB para o setor privado - apesar

da enfática defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, na mesma reunião -, não se

aplica às empresas coligadas, segundo a visão do presidente do banco estatal. “Em

relação às coligadas, nunca senti da parte dele [de Bolsonaro] qualquer restrição”, disse

Novaes, salientando, também, que, “neste caso, o assunto não precisa ser levado ao

Congresso para aprovação”.

Os planos de privatizar este ano a BB DTVM, a empresa de gestão de recursos do banco,

no entanto, estão suspensos em função da crise provocada pela pandemia da covid-19,

doença decorrente do coronavírus. “Nas condições atuais de mercado não convém tratar

dessas questões.” Ele não faz previsões sobre quando acredita que os mercados poderão

voltar à normalidade. “Ninguém sabe” quando isso poderá acontecer, disse ele. “Alguns

dizem que o vírus ficará por aí por muito tempo”, acrescentou.

Com relação ao fim do processo de isolamento social e a reabertura da economia,

Novaes considera que “a reação dos prefeitos [a quem caberia suspender as proibições

de funcionamento da atividade econômica] é imprevisível. Eu apenas espero que

entendam que precisamos tocar a vida para a frente”.
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O presidente do Banco do Brasil não tem um plano alternativo à privatização da

instituição. E ele negou que esteja sendo estudado um plano B para as admissões e

demissões de funcionários no âmbito do BB. “Não há qualquer plano B para demissões e

admissões”, garantiu ele, que completou: “O que há é um estudo sobre a conveniência de

um concurso específico para a área tecnológica”. E isso se justifica porque, conforme

definiu, “banco será cada vez mais uma empresa de tecnologia que presta serviços e

corre riscos bancários”.

Não consta da agenda de Novaes, também, a intenção de incluir a BB Seguridade em

uma eventual lista de privatização. “No momento, não”, respondeu ele à pergunta sobre

tal possibilidade.
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