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BANCÁRIOS DO BRADESCO
PROTESTAM CONTRA DEMISSÕES, 
METAS ABUSIVAS E CONDIÇÕES 

DE TRABALHO PRECÁRIAS
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POSTURA INTRANSIGENTE DOS BANCOS 
CONTRASTA COM LUCROS RECORDES

Recentemente foram divulgados os balanços fi nanceiros do 3º trimestre dos 
principais bancos do país e os resultados, mais uma vez, mostram que o setor 
fi nanceiro é o único que não atravessa crise no Brasil.

Juntos, o Bradesco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Itaú e o 
Santander, lucraram R$ 80,9 bilhões nos nove primeiros meses do ano, com alta 
de 52,3% em relação ao mesmo período do ano de 2020, números muitas vezes 
melhores do que os do período pré-pandemia.

Além disso, durante a pandemia, os ganhos dos banqueiros só aumentaram com 
a diminuição de despesas administrativas, como água, energia, serviços de vigilância 
e segurança, viagens etc. No último ano, até setembro de 2021, os bancos fi zeram 
uma economia de, no mínimo, R$ 511 milhões. Ou seja, o home offi ce dos bancá-
rios ampliou os ganhos dos banqueiros e ainda foram necessárias várias rodadas 
de negociação para garantirmos acordos coletivos aditivos para que esses custos 
não fossem repassados totalmente para a categoria, conquistando ajuda de custo.

Entretanto, mesmo num cenário tão favorável, os bancos continuam demitindo e fechando agências. 
Nos últimos 12 meses foram fechadas 1.389 agências físicas e, somente o Bradesco e BB eliminaram 
mais de 15 mil postos de trabalho. Já as contratações foram realizadas pela Caixa, Itaú e Santander, mas 
a maioria delas associadas às ocupações ligadas à Tecnologia da Informação, área prioritária de investi-
mento dos bancos. 

Agora enfrentamos novos desafi os. Além da tentativa de barrar as demissões em plena pandemia, 
estamos numa verdadeira queda de braço para garantirmos direitos conquistados em acordos aditivos 
sobre a pandemia. Uma das garantias é que todos os assuntos e mudanças que se referirem aos funcio-
nários devem ser negociadas com as entidades representativas. Mesmo assim, os bancos vêm tomando 
medidas unilaterais. 

Santander e Caixa já voltaram a realizar atendimento presencial em horário igual ao que era feito antes 
da pandemia, sem negociação com as entidades. Isso sem falar nas metas abusivas e na pressão realizada 
por muitos bancos pelo retorno ao trabalho presencial, até mesmo para pessoas dos chamados grupos 
de risco.

Os bancos são uma concessão pública e têm um papel social importante no crescimento de um país, 
sobretudo nesse período que estamos enfrentando de crise econômica e sanitária. É importante que as 
instituições fi nanceiras sejam um instrumento para o desenvolvimento econômico e não para fragilizar ainda 
mais a economia. Além disso, o mínimo que podemos esperar dessas instituições é que cumpram o que 
está determinado em acordo coletivo, negociado e assinado entre as duas partes, banqueiros e bancários. 
Estamos atentos e vigilantes e vamos acionar as autoridades cabíveis em caso de descumprimentos de 
acordo, afi nal nossa missão é defender os direitos conquistados pelos trabalhadores bancários. #VidaÉLuta!

www.bancariosce.org.br bancariosce bancarioscebancariosdoceara seebce 85 99129 5101
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BRADESCO: BANCÁRIOS DO CEARÁ 
PROTESTAM CONTRA AS DEMISSÕES E 
CONDIÇÕES DE TRABALHO PRECÁRIAS

O Sindicato dos Bancários do Ceará rea-
lizou, na última terça-feira, dia 23/11, 
um ato em defesa do emprego e contra 

as demissões e às condições de trabalho ad-
versas no Bradesco. A manifestação faz parte 
de uma campanha nacional de valorização dos 
funcionários e foi acompanhado ainda de ações 
específi cas nas redes sociais, como forma de 
denunciar as condições precárias que os traba-
lhadores, clientes e usuários do Bradesco estão 
enfrentando.

O objetivo do Sindicato é, principalmente, 
denunciar à sociedade que o Bradesco tem to-
tais condições de atender melhor e proporcionar 
um ambiente de trabalho mais saudável ao seu 
quadro de funcionários. A prova disso é que, em 
apenas 9 meses desse ano, o Bradesco obteve 
lucro de R$ 19,602 bilhões, crescimento de 
54,9% em relação ao mesmo período de 2020. 
O resultado é melhor, inclusive, do que o dos 
períodos que antecederam a pandemia. 

Entretanto, o banco encerrou 8.198 postos 
de trabalho e fechou 765 agências e 120 postos 
de atendimento em doze meses. O resultado 
disso é um verdadeiro caos nas agências. Os 
clientes estão pagando cada vez mais tarifas, têm 
menos trabalhadores para atendê-los e menos 
agências para procurar em caso de necessidade. 

“O Bradesco pode e deve cumprir com a res-
ponsabilidade social que tanto propagandeia nas 
suas publicidades, e gerar empregos, proporcio-
nando alguma contrapartida para a sociedade”, 
afi rmou o diretor do Sindicato e funcionário do 
Bradesco, Humberto Simão.

Já o diretor Telmo Nunes destacou que os 
bancários foram considerados categoria de tra-
balho essencial durante a pandemia e, mesmo 
com o risco de contaminação, seguiram aten-
dendo a população da melhor forma possível. “No 
entanto, o Bradesco não tem valorizado seus 
funcionários como deveria, segue demitindo, 
fechando agências, cobrando metas abusivas 
e sobrecarregando quem fi ca, além de expor a 
população a condições subumanas, debaixo de 
sol e chuva, do lado de fora das agências. Com 
tanta lucratividade, o Bradesco pode oferecer 
condições de trabalho decente e atendimento 
digno à sociedade”, concluiu.
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BANCO DO BRASIL: 
trabalhadores protestam contra 

retorno presencial de grupo de risco

Sem nenhuma negociação com o 
movimento sindical, a direção 
do Banco do Brasil iniciou a 

convocação de funcionários do grupo 
de risco, com exceção das gestantes, 
para o retorno ao trabalho presencial. 
A atitude gerou protestos da coor-
denação do Comando Nacional dos 
Bancários e da Comissão de Empresa 
dos Funcionários do Banco do Brasil 
(CEBB), durante videoconferência reali-
zada com o vice-presidente corporativo 
e o diretor de pessoas do BB.

“O movimento sindical é contra 
o retorno presencial desta forma e 
neste momento, quando ainda pairam 
incertezas sobre uma eventual nova 
onda de contaminações, a exemplo 
do que vem ocorrendo na Europa, e 
diante da orientação do Ministério da 
Saúde sobre a necessidade da dose 
de reforço da vacina contra o corona-
vírus”, disse o coordenador da CEBB, 
João Fukunaga.

No comunicado sobre o retor-
no presencial, o BB acrescentou a 
cobrança do ciclo vacinal completo, 
uma medida defendida há meses pelo 
movimento sindical, mas que somente 
agora está sendo cobrada pelo banco. 
O esquema de retorno implementado 
pelo BB estabelece o retorno gradativo 
nos meses de novembro e dezembro, 
observando os percentuais mínimos 
de 50% (novembro), 75% (primeira 
quinzena de dezembro) e 100% (até 
o fi nal de dezembro).

Para respaldar o posicionamento 
em favor da proteção dos funcioná-
rios do BB, a Contraf-CUT procurou a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De 
acordo com a entidade, as pessoas 
de grupo de risco poderiam voltar ao 
trabalho presencial, no atual cenário, 
mediante a orientação de um médico 

assistente. Diante dessa informação 
da Fiocruz, os representantes dos 
bancários cobraram, durante a reu-
nião, um posicionamento da direção 
do banco.

DESCUMPRIMENTO DE ACORDO 
– Diante do posicionamento da direção 
do BB, a Contraf-CUT comunicou, dia 
25/11, que com a ausência de negocia-
ção efetiva sobre o tema, a entidade 
ofi ciará o banco solicitando a suspen-
são da medida e o estabelecimento 
imediato de negociação nos termos 
da cláusula 5ª do Acordo Coletivo de 
Trabalho Emergencial celebrado em 
19/03/2021. A Confederação orienta 
ainda que as entidades sindicais ava-
liem a situação em suas bases afi m 
de decidirem adotar as medidas que 
considerarem pertinentes.

DESCOMISSIONAMENTO POR 
PRODUTIVIDADE – O Acordo Coletivo 
de Trabalho Emergencial (Pandemia 
Covid-19), aprovado em março de 
2020 pelos funcionários em assem-

bleia e negociado entre o movimento 
sindical e a direção do BB, prevê que 
não haverá descomissionamentos 
por desempenho enquanto durar a 
pandemia, além da anistia de 10% 
do saldo total de horas negativas a 
compensar e prazo de compensação 
de horas negativas de 18 meses. O 
movimento sindical está atento para 
que o banco não faça descomissio-
namento por desempenho, descum-
prindo o Acordo Coletivo de Trabalho 
Emergencial. “Nós não vamos aceitar 
eventuais descomissionamentos por 
desempenho na esteira desta mu-
dança feita sem negociação e que 
representa um verdadeiro ataque à 
saúde e aos direitos dos trabalhado-
res, e vamos acionar o judiciário em 
caso de descumprimento do acordo”, 
destacou Fukunaga.

Os representantes dos traba-
lhadores orientam aos funcioná-
rios que sentirem seus direitos 
ameaçados a procurarem o Sindica-
to (85 3252 4266 / bancariosce@
bancariosce.org.br).
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SINDICATO REALIZA 
MANIFESTAÇÕES EM DEFESA

DOS BANCOS PÚBLICOS

O Sindicato dos Bancários do Ceará realizou na sexta-
feira, dia 26/11, uma manifestação em defesa dos 
bancos públicos. A entidade visitou agências do 

Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB), no Centro de Fortaleza, 
com faixas e panfl etos, para conscientizar a sociedade 
da importância dos bancos públicos e da necessidade de 
defender essas instituições.

Os bancos públicos são responsáveis por oferecer 45% 
do crédito no Brasil e vão onde os bancos privados não 
tem interesse de estar, como os lugares mais remotos 
do país, proporcionando a milhares de brasileiros realizar 
o sonho da casa própria, a expansão do seu negócio e o 

ingresso na universidade. 
Além disso, os bancos públicos também são os maiores 

responsáveis pela liberação de crédito para a agricultura. 
Sem os bancos públicos, o campo não produz e os alimentos 
que chegariam à nossa mesa fi cariam ainda mais caros.

Sem os bancos públicos a economia do Brasil para. 
Os bancos públicos fi nanciam a agricultura, a pecuária, a 
infraestrutura, o empreendedorismo e a educação. Defen-
der os bancos públicos é defender um país melhor, mais 
desenvolvido, menos desigual, mais justo e mais fortalecido.

Defenda os bancos públicos: Caixa, Banco do Brasil e 
BNB.

Se é público, é para todos. É para o Brasil.
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ITAÚ: DEMISSÕES VOLTAM A ASSOMBRAR 
BANCÁRIOS NO FIM DE ANO

Na chegada do fi m de ano, e ainda 
com a pandemia em curso, que man-
tém um saldo de mais de 13 milhões 
de desempregados, o Itaú – que ob-
teve lucro de R$ 19,7 bilhões apenas 
entre janeiro e setembro de 2021 
– voltou a promover demissões nos 
últimos dias, muitas delas na Central 
de Atendimento.

Muitas das dispensas foram de 
trabalhadores que estavam voltando 
de licença médica por doenças como 
depressão, síndrome do pânico e 
síndrome de burnout – adquiridas 
justamente no trabalho para o banco. 
Outros foram demitidos durante o 
período de reabilitação, ou ainda que 
continuam em home offi ce por serem 
do grupo de risco para o coronavírus. 
Além disso, houve casos de funcioná-
rias que foram dispensadas ao voltar 
da licença maternidade.

O Sindicato dos Bancários do 
Ceará considera inconcebível um banco 
que apresenta um lucro astronômico, 
e onde a sobrecarga de trabalho e o 
acúmulo de funções são frequentes, 

promover demissões em meio a uma 
das mais graves crises sociais da 
história do país, quando milhões de 
pessoas estão desempregadas. 

DESCULPAS ESFARRAPADAS – 
Na hora da demissão, os bancários 
frequentemente ouvem justifi cativas 
como “o banco está reestruturando e 
você não se encaixa mais no perfi l da 
área”, “você não está mais nos planos 
do banco” ou, simplesmente, “o banco 
optou por te demitir”.

A representação dos funcionários 
cobra que o banco cesse as demis-
sões e diminua as metas, além de 
promover um curso de RH para os 
seus gestores, que muitas vezes não 
sabem lidar com seus subordinados. 
Reivindicamos ainda a volta do Centro 
de Realocação para empregados que 
perdem sua função em determinada 
área ou departamento.

ASSÉDIO MORAL – Além das de-
missões, os trabalhadores também 
enfrentam assédio moral constante, o 

que gera muita angústia e adoecimen-
to. Os bancários contam que ouvem 
ameaças do tipo “se você não bater a 
meta, não tem mais como te segurar 
na empresa”, ou “você vai ser o pró-
ximo a ser demitido”. Os funcionários 
em home offi ce recebem ligações e 
mensagens constantes por meio das 
quais são pressionados por resultados, 
sob risco de dispensa.

SOBRECARGA – No 3º trimestre 
de 2016, o Itaú tinha 67,9 milhões de 
clientes, número que saltou para 87,5 
milhões no terceiro trimestre de 2021. 
Um aumento de 28,9%. A quantidade 
de trabalhadores, por sua vez, aumen-
tou apenas 5,5% no mesmo período, 
passando de 81.737 para 86.195. Os 
dados são do Banco Central e das De-
monstrações Financeiras do Itaú. Os 
números mostram que a sobrecarga 
de trabalho só aumentou nos últimos 
cinco anos no Itaú. Portanto não há 
nenhuma justifi cativa para o banco 
demitir, ainda mais em um momento 
tão difícil pelo qual o país atravessa.



BRADESCO FINANCIAMENTOS: 
bancários do Ceará aprovam Acordo Coletivo de Trabalho
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BANCÁRIO SOLIDÁRIO: faça a 
sua doação até o dia 15/12 e ajude 

a quem tem fome!
As Secretarias de Igualdade e 

Diversidade e de Cultura do Sindi-
cato dos Bancários do Ceará estão 
realizando a Campanha Bancário 
Solidário 2021, com o tema Ajude 
a Quem Tem Fome.

Diante da crise econômica que 
estamos enfrentando, agravada 
pela pandemia, a fome e a miséria 
têm crescido assustadoramente. 
Ruas, esquinas, praças e viadu-
tos estão sendo ocupados por 
pessoas e até famílias inteiras, 
vítimas do desemprego e do de-
samparo.  O objetivo da campanha 
é tentar, de alguma forma, amenizar 
esse sofrimento.

Assim, o Sindicato está arreca-
dando alimentos não perecíveis e 
materiais de higiene pessoal junto 
à categoria bancária para distri-
buição a quatro entidades: Toca de 
Assis, Projeto Social Queira Bem, 
Centro de Promoção da Vida Helder 
Câmara e Associação de Moradores 
do Bairro da Serrinha (Amorbase).

“O Sindicato cumpre seu papel social com a Campanha Bancário 
Solidário. Estamos muito preocupados com o fi m do Bolsa Família, 

pois a tendência é agravar mais ainda a questão da fome e da 
miséria. E mais do que nunca é necessário a solidariedade pois 
cerca de 30 milhões de brasileiros estão fora do novo programa 

criado pelo governo federal que se mostra meramente eleitoreiro 
e não contempla a todos que precisam. Contamos com a 

solidariedade de todos os bancários cearenses nessa ação para 
tentarmos minimizar um pouco a dor de quem tem fome”

Marcos Saraiva, secretário de Cultura do Sindicato dos 
Bancários do Ceará

CAMINHÃO SOLIDÁRIO – Além da arrecadação de alimentos e material 
de higiene, o Sindicato dos Bancários vai organizar o Caminhão Solidário. Du-
rante três dias (3, 10 e 17/12), a entidade vai realizar a distribuição de 900 
marmitas e água pelas ruas de Fortaleza.

COMO DOAR – Arrecade em seu local de trabalho que iremos recolher ou 
entre em contato com o Sindicato pelo 85 3252 4266, bancariosce@banca-
riosce.org.br ou pelo whatsapp 85 99129 5101.

Vamos juntos abraçar essa causa, pois quem tem fome, tem pressa.
Contamos com a solidariedade da nossa categoria bancária.

Os bancários do Bradesco Financiamentos, da base 
do Sindicato dos Bancários do Ceará, aprovaram na 
quarta-feira, dia 24/11, em assembleia virtual através 
da plataforma Zoom, o Acordo Coletivo de Trabalho 
referente às áreas de análise de crédito, atendimen-
to e de suporte, com vigência de dois anos a contar 
da data de sua assinatura. O acordo foi aprovado por 
unanimidade.

Com a renovação do acordo, fi ca assegurado o 
descanso de dois dias consecutivos, coincidentes ao 
menos duas vezes no mês com sábados e domingos, e 
folga de caráter compensatório. Assegura-se também o 
pagamento dos plantões para cada dia de trabalho que 
coincidir com sábados, domingos e feriados, corrigidos 
pelo mesmo valor da Convenção Coletiva de Trabalho. 

“A participação na assembleia e a aprovação do Acor-
do Coletivo de Trabalho foram muito importantes para 
assegurar os direitos dos trabalhadores da Bradesco 
Financiamentos”, destacou o presidente do Sindicato, 
Carlos Eduardo.

“Esse momento foi importante para garantir e 
principalmente, regulamentar o trabalho de todos nos 
sábados, domingos e feriados”, explicou o diretor do Sin-
dicato e funcionário do Bradesco, Telmo Nunes. “Essa é 
uma maneira de dar mais segurança jurídica a todos os 
trabalhadores da Bradesco Financiamentos”, completou 
o diretor Humberto Simão.

Ao fi nal, os dirigentes enfatizaram a importância da 
sindicalização e da manutenção dos cadastros atualiza-
dos, para fortalecer a luta por mais direitos e conquistas.



Democracia em cheque
O Brasil foi o país que mais sofreu uma deterio-

ração no que se refere aos “atributos demo-
cráticos” em seu regime político em 2020 e, 

na década, foi um dos cinco que mais regrediu 
no aspecto das garantias democráticas. Um 
informe publicado pelo Instituto International 

IDEA, com sede em Estocolmo, constata que a 
situação do país é uma das que mais preocupa 
no mundo. A entidade é considerada como uma 
das principais referências na avaliação sobre a 

saúde das democracias. O informe ainda aponta 
como no México e Brasil, “os presidentes ques-
tionaram a integridade das comissões eleitorais 

antes das eleições”. 

Na lanterna 
A economia brasileira deve ter o pior 

desempenho em 2022 entre 12 grandes 
países emergentes, segundo compi-
lação do jornal O Estado de S. Paulo 

com dados do FMI e de cinco grandes 
consultorias e bancos. Entre as nações 

analisadas, os piores desempenhos, 
após o brasileiro, são de África do Sul 

(2,2%) e Chile (2,5%). Economista para 
emergentes da consultoria britânica 
Capital Economics, William Jackson 

diz que essas nações sofreram com a 
pandemia e a alta de infl ação e juros. 
“Mas, no Brasil, tudo isso parece um 

pouco mais extremo”, afi rma. 
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Ranking do Desemprego
A taxa de desemprego do Brasil é a 4ª maior 
entre as principais economias do mundo. É 
o que aponta ranking da agência de clas-
sifi cação de risco Austin Rating, que reúne 

dados de mais de 40 países que já divulgaram 
dados ofi ciais no 3º trimestre.  O levantamento 

mostra que o desemprego no Brasil é mais 
que o dobro da taxa média global e também 
o pior entre os integrantes do G20. A taxa de 
desemprego no Brasil em agosto, atingiu 13,7 
milhões de trabalhadores, segundo a última 
pesquisa divulgada pelo IBGE. De acordo 

com o ranking, apenas Costa Rica, Espanha 
e Grécia registraram em agosto uma taxa de 

desemprego maior que a do Brasil.

Promoção por mérito na Caixa 
ainda está indefi nida

O Grupo de Trabalho de 
Promoção por Mérito da Caixa 
Econômica Federal se reuniu 
dia 22/11 para dar continui-
dade às negociações sobre os 
critérios a serem adotados 
para o pagamento dos valores 
referentes ao Plano de Cargos 
e Salários (PCS), “deltas”. 
O GT é composto de forma 
paritária por representantes 
dos trabalhadores e do banco. 
A Caixa apresentou proposta 
considerando o programa de 
Gestão de Desempenho de Pessoas 
(GDP) como único parâmetro a ser 
utilizado para o cálculo, frustrando a 
representação dos empregados.

A própria Caixa diz que a GDP é 
utilizada como forma de “educar” os 
gestores a fazerem uma avaliação 
mais condizente com a realidade. Ou 
seja, ela não avalia corretamente o 
desempenho dos empregados. Por-
tanto, não deve ser utilizada como 
parâmetro para o cálculo. Além do 
mais, a Caixa sequer respondeu sobre 
o questionamento da representação 
dos empregados sobre o dia não 
trabalhado em 27 de abril, devido à 
greve. O banco considera o dia como 

falta não justifi cada, o que impede 
que um número muito grande de em-
pregados participe do processo de 
promoção por mérito. Pela proposta 
apresentada pelo banco, apenas 62% 
dos empregados receberiam delta 
(57% receberia um delta e 5% dois 
deltas). Neste momento (base outu-
bro/2021), estes 5% estão enqua-
drados como desempenho excelente 
na GDP, mas isso pode mudar até o 
fi nal do ano.

CURVA FORÇADA – “A nova GDP 
utiliza um mecanismo chamado ‘curva 
forçada’, que defi ne que 5% dos em-
pregados, mesmo que tenha cumprido 

todas as tarefas e as metas 
propostas não receberá o de-
sempenho excelente. Não dá 
para aceitar que uma parte 
dos empregados, mesmo ten-
do realizado tudo o que foi pro-
posto, seja penalizada”, disse 
a coordenadora da Comissão 
Executiva dos Empregados 
(CEE) da Caixa, Fabiana Uehara 
Proscholdt. A representação 
dos empregados considera 
que o mais razoável é que a 
direção da empresa garanta 

um delta para todos os empregados 
elegíveis, assim como foi feito no ano 
base 2020.

ATENDIMENTO – O atendimento 
na Caixa voltou ao horário pré-pandemia 
dia 23/11. O anúncio foi feito pelo banco 
sem negociação com os sindicatos. 
A direção do banco informou que em 
grande parte do país as agências fun-
cionarão das 10h às 16h, mas a legis-
lação municipal pode determinar padrão 
diferente. Conforme comunicado da 
Caixa, serão mantidos os cuidados 
necessários para prevenção, controle 
e redução dos riscos de transmissão 
da doença. 


