
 

Brasília (DF), 27 de maio de 2020. 
ANABB/ PRESI – 055/2020 

 

 

Ao Ilmo. Sr. 

José Mucio Monteiro 

Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União 

 

Senhor Presidente, 

 

A ANABB – Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil tomou 

conhecimento, pelos órgãos de comunicação, de providências desse Tribunal de 

Contas da União (TCU), no sentido de que o Banco do Brasil seja transparente e 

republicano no trato dos investimentos em propaganda e publicidade. 

Na data de hoje (27/05), a imprensa informa que o Ministro Bruno Dantas, do 

Tribunal de Contas da União (TCU), determinou, nesta quarta-feira (27), que o Banco 

do Brasil suspenda parte de seus contratos de publicidade, relacionados à propaganda 

em sites, blogs, portais e redes sociais. 

Ao cumprimentar os Ministros e equipe técnica do TCU pela decisão, 

reiteramos que a própria ANABB encaminhou ofício ao Conselho de Administração do 

Banco do Brasil solicitando auditoria nos processos internos, no sentido de prevenir 

danos à reputação da empresa. Para conhecimento de Vossas Excelências, 

anexamos o teor deste comunicado. 

A propósito das diligências em curso, na esfera do Tribunal de Contas da 

União, a ANABB encaminha algumas questões que precisam ser esclarecidas pela 

direção do Banco do Brasil, quais sejam: 

1. Qual volume de recursos o BB investe em sites e portais? Quantos e quais 

são?  

2. No episódio do site monitorado pela organização Sleeping Giants – que chama 

a atenção das empresas para o fato de estarem subsidiando ambientes 

associados à produção e disseminação de conteúdos virulentos e de 

desinformação – como foi a atuação da Secretaria de Comunicação da 

Presidência da República? Foi o Órgão Federal que autorizou? 

3. Existe normativos internos que protegem a área técnica de aceitar a ingerência 

política da Secom?  

4. Quais regras de integridade e compliance modulam os investimentos de 

publicidade do BB? 

5. Quantos correntistas se encaixam nos perfis destes sites e qual resultado 

obtido? Ainda nesta linha, foi a própria área de comunicação que decidiu 

aplicar recursos nestes sites ou há área negocial interveniente que demandou 

o investimento? E quais justificativas e resultados obtidos? 

6. Qual é a política de comunicação do BB que assegura o cumprimento do 

Código de Ética que recomenda não associar a marca da empresa a sites e a 

conteúdos de conotação política polêmica? 



 

 

 

7. Como é feito o bloqueio destes sites e quais mecanismos o BB utiliza? 

8. Qual o contrato que o Banco do Brasil tem com o Google – e outras redes 

similares – neste tipo de publicidade? Qual a responsabilidade das plataformas 

utilizadas na política de investimentos de mídia do BB?  

9. Quais critérios usam as plataformas para indicar o investimento do BB em 

determinados sites e portais? 

10. Informar em que base legal foi autorizada a contratação de publicidade na web 

e sites – via Google ou outras redes – visto a vigência dos normativos nos 

Decretos Leis números 4.680/65 e 12.232/10 suas respectivas orientações.  

Sugerimos, também, consultar os órgãos reguladores, como o CENP – 

Conselho Executivo das Normas-Padrão, se a prática está de acordo com a legislação 

brasileira.  

Importa, para nós, entidade independente, mantida unicamente pelas 

contribuições dos funcionários da ativa e aposentados do Banco do Brasil, a 

transparência. Acreditamos que é um valor para toda a sociedade. 

A ANABB coloca-se à inteira disposição do Tribunal de Contas da União e 

registra, a tempo, seu repúdio às declarações do Presidente do Banco do Brasil, Sr. 

Rubem Novaes, sobre o papel institucional do TCU.  

O controle é necessário e saudável para aprimorar a Administração Pública e 

as empresas de economia mista. É, inclusive, o mecanismo para proteger dirigentes e 

gestores, de erros e desvios.  

A frase infeliz, como tantas outras na reunião ministerial, em nada condiz com 

a história do Banco do Brasil de seguir as recomendações dos reguladores de modo a 

exercer seu papel econômico-social e de ser útil ao Brasil, aos brasileiros e brasileiras. 

Atenciosamente, 

 

Reinaldo Fujimoto 

Presidente da ANABB 


