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Brasília (DF), 09 de junho de 2020. 

ANABB/PRESI – 059/2020 

 
Ilmo. Sr. 
Marcelo Barbosa  
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
 

Senhor Presidente, 

   

A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB, acionista do Banco 

do Brasil, vem reportar, a essa Entidade Reguladora, fatos merecedores de um exame técnico e 

aprofundado a respeito do comportamento das ações do Banco do Brasil. 

O presidente do Banco do Brasil, reiteradas vezes, desde que assumiu o cargo em 2019, 

expressa, publicamente, planos e intenções de venda dos ativos da empresa. Esta informação – 

que afeta diretamente os papeis de uma companhia aberta – está registrada na divulgação de 

resultados da empresa (20/02/2019), em entrevistas para imprensa (30/10/2019; 30/01/2020; 

19/02/2020; 01/06/2020) e, até mesmo, em audiências públicas (08/06/2020). 

Recentemente, as ações do BB dispararam 10% (25 de maio de 2020) com os “palavrões” 

do Ministro da Economia Paulo Guedes enfatizando a ideia de que o BB seja vendido. Vale 

observar que o Banco do Brasil está vinculado ao Ministério da Economia. Sobre a venda do BB, 

até datas e prazos são ventilados. Se não for em 2022, será em 2023, especula-se. Por outro lado, 

o Presidente da República afirmou, em diversas ocasiões, que este assunto não faz parte da 

agenda do Governo Federal – entenda-se, aqui, o acionista majoritário. 

Sabemos e louvamos as iniciativas da CVM a respeito de declarações e afirmações 

públicas de gestores que não condizem com uma política clara de informações.  

Disseminar informações incompletas, possivelmente inverídicas, causa prejuízos aos 

papeis da empresa e configura práticas nocivas aos interesses dos investidores.  Pode, ainda, 

configurar movimentos especulativos impulsionados pelas declarações públicas de intenção de 

venda do BB. 

Por se tratar de uma empresa com papeis junto aos investidores, inclusive minoritários, 

sendo a ANABB um desses investidores minoritários, solicitamos uma investigação a respeito do 

padrão de oscilação das ações do Banco do Brasil. 

Ao nos colocar à disposição para eventuais esclarecimentos, expressamos nossa 

desconfiança de que o ativismo verbal envolvendo o Banco do Brasil possa ensejar ações de 

compra e venda, em desacordo com as regras de informação transparente e completa para todos 

os investidores. 

Atenciosamente, 

 

Reinaldo Fujimoto 
Presidente 


