
 

A importância dos bancos públicos no Brasil: um contraponto à visão de 

Paulo Guedes e sua tentativa de manipulação pública dos dados de 

salários dos trabalhadores das estatais 
 

- Os bancos públicos brasileiros desempenham um papel importante no desenvolvimento do país, 

atuando fortemente na concessão de crédito em alguns segmentos, como o rural e o imobiliário, bem 

como na execução dos programas sociais do governo, como foi o caso da concessão do auxílio 

emergencial ocorrida durante a pandemia do Covid-19, por exemplo. Apesar disso, nos últimos anos 

esses bancos têm perdido participação no crédito e sofrido uma série de reestruturações que 

impactam no atendimento à população e na sua participação na economia; 

- Na crise financeira mundial, ocorrida a partir de 2008, os bancos públicos brasileiros atuaram, 

fortemente, com políticas anticíclicas, ampliando a concessão de crédito, principalmente nos 

financiamentos aos setores industrial, agrícola e habitacional, como parte de uma estratégia do 

governo para enfrentar a crise econômica internacional; 

- Em 2012, os bancos públicos foram novamente utilizados como instrumento de política econômica, 

ao serem acionados pelo governo Dilma, reduzindo suas taxas de juros na tentativa de reduzir o 

spread bancário do sistema financeiro nacional– um dos mais elevados do mundo naquele momento; 

- Lucros e Dividendos: Os três maiores bancos públicos do país (BNDES, BB e Caixa) somaram R$ 

57,0 bilhões de lucro líquido em 2019, gerando receita suficiente para pagamento de seus 

empregados e pagando dividendos ao seu principal acionista, o Tesouro Nacional (TN), como mostra 

a Tabela 1, quando foram pagos R$ 18,2 bilhões em dividendos. Portanto, a divulgação do Relatório 

de Benefícios das Empresas Estatais, no dia 2 de fevereiro, tem a intenção de passar a ideia mentirosa 

de que os salários de trabalhadores de empresas estatais são pagos pelos contribuintes com recursos 

do orçamento público, supostamente retirando recursos de outras áreas. O argumento é falacioso, na 

medida em que essas estatais são superavitárias e lucrativas.  

Tabela 1 
Lucro e Dividendos dos três maiores Bancos Públicos 

Brasil – exercício 2019 

Bancos Lucro em 2019 Dividendos Pagos ao TN 

BNDES R$ 17,7 bilhões R$ 9,5 bilhões 
BB R$ 18,2 bilhões R$ 3,7 bilhões 

Caixa R$ 21,1 bilhões R$ 4,8 bilhões 

3 maiores bancos públicos R$ 57,0 bilhões R$ 18,2 bilhões 
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos e Tesouro Nacional 
Elaboração: Rede Bancários/DIEESE 

 

 



 

- Evolução do Lucro e Dividendos: Inclusive, percebe-se pelo Gráfico 1, que desde 2002, os três 

maiores bancos públicos têm gerado lucro e pago um grande volume de dividendos ao Tesouro 

Nacional. Em 2019, os dividendos destinados ao TN corresponderam a 31,8% do lucro líquido dessas 

instituições. Ou seja, além de serem importantes instrumentos de política econômica, são igualmente 

relevantes na geração de riqueza ao país e na melhora das contas públicas. Importante salientar que 

não deve ser objetivo exclusivo das empresas estatais gerarem lucro, mas neste caso, geram., além 

de cumprirem papel fundamental ao país que não poderia ser desempenhado pelo setor privado; 

Gráfico 1 
Lucro Líquido e Dividendos pagos ao Tesouro Nacional dos 3 Maiores Bancos Públicos 

Brasil – 2002 a 2019 

 
Nota: Valores deflacionados pelo IPCA/IBGE 
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos e Tesouro Nacional 
Elaboração: Rede Bancários/DIEESE 

- Crédito: Os governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro têm reduzido cada vez mais a atuação 

dos bancos públicos na concessão do crédito. Conforme observado no Gráfico 2, a taxa de variação 

real acumulada do saldo de crédito dos bancos públicos tem sido negativa desde meados de 2016. 

Em 2020, essa taxa voltou a ser positiva nos bancos públicos, exceto BNDES, por conta do aumento 

dos programas governamentais de crédito, devido a pandemia do Covid-19. No entanto, ainda está 

muito longe das taxas de variação de antes de 2016. Se, de fato, o atual governo buscará reativar a 

economia, necessitará muito da atuação desses bancos como instrumento de política anticíclica; 
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Gráfico 2 
Taxa de variação real acumulada do saldo de crédito dos últimos 12 meses 

Brasil – janeiro de 2009 a dezembro de 2020 

 
Nota: Valores deflacionados pelo IPCA/IBGE 
Fonte: BCB 
Elaboração: Rede Bancários/DIEESE 

- Crédito Regional: Na tabela 2, percebe-se a importância da participação regional dos bancos 

públicos no crédito, uma vez que, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a participação ultrapassa a 85% 

do total de crédito destas regiões, e no Sul corresponde a 76,5%. Os bancos privados não têm 

interesse em conceder crédito para essas regiões, tendo participação maior somente na região 

Sudeste; 

Tabela 2 
Participação dos Bancos Públicos no total de crédito 

Brasil e Regiões - Novembro de 2020 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Estatística Bancária por município – nov.2020) 
Elaboração: Rede Bancários/DIEESE 
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Norte 89,9 2,3

Nordeste 88,5 7,1

Centro-Oeste 86,1 8,8

Sudeste 25,8 70,7

Sul 76,5 11,1

Total - Brasil 42,60% 100%



 

- Agências: Para um melhor atendimento à população é importante que as agências dos bancos se 

situem nos 5.590 municípios do país. Contudo, hoje existem 2.106 municípios brasileiros sem 

agências bancárias, mas esse número já foi menor no passado, segundo o BC. Em 2016, por exemplo, 

eram 1.768 municípios sem agências. Os bancos, tanto os públicos quanto os privados, têm reduzido, 

substancialmente, o número de agências pelo país. Em 2014, o BB tinha 5.424 agências bancárias 

pelo país, sendo que, em 2020, esse número é de apenas 4.368, redução de 1.156 unidades em seis 

anos. Apesar da redução do número de agências, os dados da tabela 3 revelam que os bancos públicos, 

ainda assim, têm grande participação de agências no país: nas regiões Norte e Nordeste, a 

participação é de 65% e 60,4%, respectivamente. A pandemia do Covid-19 mostrou à sociedade a 

importância da existência de agências bancárias físicas, quando do pagamento do Auxílio 

Emergencial à população mais vulnerável; 

Tabela 3 
Participação dos Bancos Públicos no total de agências bancárias 

Brasil e Regiões - Novembro de 2020 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Estatística Bancária por município – nov.2020) 
Elaboração: Rede Bancários/DIEESE 

 

Sobre o Relatório de Benefícios das Empresas Estatais Federais: 

o A divulgação e sistematização de salários e benefícios pagos em empresas estatais poderia ser 

encarada como medida salutar e transparente. No entanto, quando tais informações são 

divulgadas de forma distorcida e equivocada, elas cumprem o papel de confundir, desinformar, 

tentar reforçar estereótipos e colocar a população brasileira contra trabalhadores de empresas 

públicas, com o objetivo claro de facilitar o desmonte e a privatização dessas empresas, que são 

patrimônio do próprio povo brasileiro; 

o O relatório não faz as devidas mediações dos dados, na medida em que apresenta apenas o salário 

médio sem levar em consideração a enorme desigualdade salarial dentro das empresas estatais, 

que faz com que a grande maioria dos trabalhadores, na verdade, fique muito distante dos 

salários médios divulgados. No Banco do Brasil, por exemplo, o menor salário pago em 2020 foi 

de R$ 3.022, enquanto o salário do presidente do banco foi de R$ 68.781, ou seja, uma diferença 

de 23 vezes. Na Caixa, o menor salário pago em 2020 foi de R$ 3.000 e o maior foi de R$ 56.197, 

uma diferença de 20 vezes; 

Regiões
Total de 

Agências

% no total de 

agências do país

Agências de 

Bancos 

Públicos

Agências de 

Bancos 

Privados

Norte 1.082 5,8 65,0% 35,0%

Nordeste 3.145 16,9 60,4% 39,6%

Centro-Oeste 1.555 8,3 56,3% 43,7%

Sudeste 9.357 50,2 38,0% 62,0%

Sul 3.515 18,8 58,7% 41,3%

Total - Brasil 18.654 100% 48,8% 51,2%



 

o De acordo com dados da RAIS de 2019 a remuneração média nos Bancos Públicos foi de R$ 

9.659,76, enquanto nos Bancos Privados a remuneração média foi de R$ 7.866,92, ou seja, 18% 

inferior. Tal diferença justifica-se, principalmente pela rotatividade muito superior observada 

nas instituições privadas que adotam como prática de gestão o desligamento de trabalhadores 

com maiores salários e sua substituição por trabalhadores de menores salários, achatando o 

salário médio em tais instituições.  Isso se reflete no fato de que o tempo médio no emprego dos 

bancários em bancos públicos é de 178 meses, 51% acima do tempo médio no emprego nos 

bancos privados, de 118 meses. Vale lembrar ainda o alto grau de qualificação dos trabalhadores 

de empresas estatais, visto que 79% dos bancários de bancos públicos tem ensino superior 

completo, percentual que cai para 74% no caso dos bancos privados. Há de se destacar ainda que 

a maior estabilidade no emprego observada nos bancos públicos garante a esses trabalhadores 

melhores condições de barganha em suas lutas coletivas, o que se reflete concretamente em 

conquistas históricas do movimento sindical bancário como os Planos de Cargos e Salários em 

tais instituições, que garante critérios de promoção por mérito e tempo de casa. Existem ainda 

diferenças importantes de acordo com o segmento de atuação dos bancos, já que nos Bancos de 

Investimento, por exemplo, que são instituições privadas o salário médio é de R$ 20.721,88, 

bastante acima da média do setor. Percebe-se, portanto que as diferenças de remuneração 

observadas entre instituições públicas e privadas no setor bancário refletem diferentes taxas de 

rotatividade, escolaridade, planos de cargos e salários e ainda diferenças de segmentos de 

atuação, e não representam nenhuma espécie de distorção injustificada em favor dos 

empregados de bancos públicos. 

o No gráfico abaixo, verifica-se a importância e o peso desses bancos públicos em termos de Ativos 

e Patrimônio entre as empresas estatais; 

 

Fonte: Boletim das Estatais/SEST 

o No total de Ativos, o BB tem participação de 30% do total das estatais, enquanto a Caixa 

Econômica Federal vem em segunda posição, com 27%, seguido da Petrobrás, com 18%; 

o No Patrimônio Líquido, a Petrobrás lidera com 43% de participação do total das empresas 

estatais, seguido do BB (16%), enquanto Caixa e BNDES estão na terceira posição, com 12% cada; 

o Em termos de empregados próprios, os Correios lideram com 21% do total, seguido do BB com 

20%. A Caixa vem na quarta posição, com 17% do total de empregados, e o BNDES com apenas 



 

3%. Conclui-se que o atual governo não leva em conta o papel fundamental das empresas estatais, 

em especial dos bancos públicos, para o desenvolvimento do país e para o aquecimento da 

atividade econômica e geração de emprego, como mencionado anteriormente, principalmente 

em um momento de crise profunda como o que vivemos atualmente, onde soluções do mercado 

via setor privado servirão apenas para aprofundar ainda mais a crise econômica e social que o 

Brasil se encontra. 

 

Elaboração: Rede Bancários/DIEESE 

 


