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FOLHA BANCÁRIA

Com um discurso de que as pessoas devem 
se “reabilitar a um mundo diferente”, de que o 
consumidor precisa “desconstruir” a necessida-
de de ser atendido por pessoas, em agências físi-
cas, o presidente do Santander Brasil, Sérgio 
Rial, em entrevista concedida ao jornal O Esta-
do de São Paulo no dia 5 de maio, praticamente 
anunciou que, até o final de 2019, a figura do 
caixa humano deverá deixar de existir nas agên-
cias brasileiras do banco espanhol. 

O executivo, que assumiu o comando do 
Santander no Brasil em 2016, comemorou o fato 
de o Santander Brasil ser a filial mais importante 
no conglomerado - atingiu, no fim de março, a 
fatia histórica de 29% nos resultados globais do 
grupo espanhol, mais do que Inglaterra e a pró-
pria Espanha juntas. Por conta disso, é consi-
derado um forte candidato a presidir a matriz do 
banco a nível global. Para o executivo, a estru-
tura física, ou seja, agências, é o simbolismo dos 
organogramas do século 20.

“Desconstruímos as funções organizacio-
nais. Chamamos as estruturas de lojas e não 
mais de agências. Esperamos terminar o proces-
so este ano em todas as agências. É uma trans-
formação muito clara do desenho do banco. O 
organograma tradicional deixa de existir. O 
caixa continua existindo, mas não é mais uma 
pessoa. Qualquer um pode voltar e fazer a au-
tenticação se for necessário. É um pouco do que 
acontece em qualquer loja. Raramente você vê 
nas lojas a figura do caixa”, destacou o executi-
vo quando indagado se esse processo repre-
sentaria o fim do caixa humano, acrescentando 
que o consumidor precisa “começar a descons-
truir essa necessidade da estrutura física, que 
deixou de existir”.

Para o presidente do Sindicato, Edmilson 
Trevizan, essa notícia causa ainda mais preocu-
pação aos empregados do Santander, que já so-
frem constantes perseguições e tentativas de 
demissões, mesmo que o trabalhador tenha 
dedicado décadas de sua vida ao banco.

“Além de colaborar com o aumento do de-
semprego no país, o Santander vai promover 
consideravelmente a precariedade no atendi-
mento. Clientes e usuários, que atualmente já 
sofrem com espera de até duas horas, terão me-
nos caixas para atendê-los, e a revolta genera-
lizada será uma rotina dentro das agências. Mas 
não satisfeito, o Santander ainda quer obrigar o 
seu funcionário a trabalhar aos sábados, desres-
peitando as leis trabalhistas e as convenções e 
acordos coletivos”, concluiu o Presidente.

PRESIDENTE DO SANTANDER 

ANUNCIA FIM DOS CAIXAS 

HUMANOS NO BRASIL



ITAÚ UNIBANCO

O número representa quase 10 por cento dos cer-
ca dos 4,2 mil pontos físicos do banco no país, 
incluindo agências e postos de atendimento, no final 
de março, o número público mais recente. Em 12 
meses até março, o número de pontos de atendi-
mento e o de funcionários do Itaú Unibanco - cerca 
de 100 mil - mantiveram-se praticamente estáveis, 
segundo o balanço do próprio banco.

O Itaú Unibanco iniciou um plano para fechar 
até 400 agências no país, num impulso do maior 
banco privado do país para se adequar à migração 
das transações bancárias de clientes para canais ele-
trônicos e ampliar a rentabilidade, disseram à 
Reuters duas fontes a par do assunto.

Consultado sobre o plano de fechamento de 
agências, o Itaú Unibanco não quis comentar núme-
ros, mas afirmou em nota que “a redução do número 
de unidades físicas é um movimento de reposi-
cionamento da rede de agências, coerente com as 
novas necessidades dos clientes e o aumento da pro-
cura por atendimento em outros canais como 
internet, celular e agências digitais”.

Segundo as fontes, a mudança pode acontecer 
em duas etapas, com uma primeira metade dos en-
cerramentos acontecendo nos próximos 12 meses, 
com o restante acontecendo no ano seguinte.

Nas últimas semanas, o Itaú Unibanco tem 
avisado os funcionários de agências sobre os planos 
de fechamento das unidades. O banco tem “indi-
cado que deve aproveitar parte deles (funcionários) 
nas agências digitais”, nas quais os clientes são 
atendidos de forma remota, por meio da qual conse-
guem atender a um número maior de clientes, disse 
uma das fontes.

No fim de março, o Itaú Unibanco tinha 195 des-
sas agências digitais em funcionamento, 35 a mais 

Essas plataformas digitais de serviços financei-
ros, com apoio do Banco Central, se multiplicaram 
nos últimos anos e têm avançado sobre mercados 
lucrativos dos grandes bancos, como os de crédito 
ao consumo e o de meios de pagamentos.

A iniciativa liderada pelo diretor-geral Márcio 
Schettini, responsável pelas operações de varejo do 
conglomerado, tem como objetivo adaptar o Itaú 
Unibanco à contínua migração das transações ban-
cárias de clientes para canais como smartphones, 
além de sustentar os atuais níveis de rentabilidade 
do banco.

Diante desse cenário, a Rede, braço de pagamen-
tos do Itaú Unibanco, chacoalhou o mercado ao 
anunciar que não mais cobraria juros sobre ante-
cipação de recebíveis a lojistas. Nesta segunda-
feira, o banco anunciou a plataforma de pagamen-
tos instantâneos que usa QR code, aumentando a 
competição no setor.

“O movimento das agências está caindo e o 
cenário competitivo está mudando rápido”, disse 
uma das fontes, referindo-se a rivais mais recentes, 
como as fintechs e os arranjos de pagamentos.

do que um ano antes.

ITAÚ UNIBANCO PLANEJA FECHAR ATÉ

 400 AGÊNCIAS NO PAÍS, DIZEM FONTES

O site “Na Pressão” é uma ferramenta criada pela 
Secretaria de Comunicação da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) para enviar e-mails ou mensagens pelas 
redes sociais ou telefone para parlamentares, juízes, 
ministros e qualquer outra autoridade que represente o 
povo brasileiro. 

A plataforma organiza campanhas, que reúnem as 
informações de cadastro das autoridades a serem pres-
sionadas e organiza a página própria de cada tema. 

“Na Pressão” pressiona parlamentares a 
votarem contra a Reforma da Previdência



BANCO DO BRASIL

O Sindicato, juntamente com a Contraf-
CUT, defende que os associados à Cassi apro-
vem a nova proposta pela manutenção da Caixa 
de Assistência. A votação será realizada entre os 
dias 17 e 27 de maio e podem votar funcioná-
rios da ativa e aposentados. O associado poderá 
registrar o voto no site e no App da Cassi, nos 
terminais de autoatendimento do BB e, para 
funcionários da ativa, existe ainda a opção de 
votar pelo SisBB.

Nas negociações sobre a Cassi, o Banco do 
Brasil teve que abrir mão de sua intransigência e 
avançar nos seguintes pontos, em relação à pro-
posta rejeitada em 2018:

– O banco manteve a relação contributiva 
60% a 40%, por meio da contribuição de 3% so-
bre cada dependente dos ativos e do pagamento 
da taxa de administração até 2021;

– Aceitou a inclusão dos novos funcionários 
no Plano de Associados

– Abriu mão do voto de minerva na diretoria 
em questões cruciais, mantendo somente para 
algumas questões operacionais que não alteram 
direitos dos associados

– Acatou a cobrança por dependente vincu-
lada ao percentual do salário e protegendo os 
associados de futuros aumentos superiores aos 
reajustes salariais

Após várias reuniões, as entidades repre-

sentativas (exceto a CONTEC) aceitaram levar 
à consulta do Corpo Social desta proposta deba-
tida e construída em conjunto, banco e entida-
des. Dada a situação financeira da Cassi, de dé-
ficit de R$ 351 milhões e patrimônio líquido ne-
gativo no Plano Associados causados principal-
mente pela chamada inflação médica, a alter-
nativa seria uma intervenção da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com 
desfecho imprevisível. O Sindicato e a Contraf-
CUT indicam sua aprovação.

Na proposta conquistada pelas entidades, o 
princípio fundamental do custeio da Cassi, a so-
lidariedade, foi mantido. Quem ganha mais pa-
ga mais, quem ganha menos paga menos, de 
maneira que todos os associados e seus depen-
dentes tenham o mesmo atendimento, indepen-
dentemente de sua situação funcional.

“A exaustiva negociação foi uma tentativa 
de proteger a Cassi e garantir sua sustentabili-
dade num cenário político extremamente desfa-
vorável à manutenção dos nossos direitos. Não 
estamos falando de salvar a Cassi somente do 
ponto de vista financeiro, mas salvá-la de ser 
liquidada ou ter a sua carteira alienada para um 
plano de mercado. Defender essa alteração nes-
se momento é mais do que um ato de sensatez, é 
um ato de responsabilidade para com a nossa 
Caixa de Assistência”, afirmou Luciana Bagno,  
representante da Fetrafi-MG/CUT na Comissão 
de Empresa dos Funcionários.

Já Wagner Nascimento, diretor do Sindicato 
de Belo Horizonte e Região e coordenador da 
Comissão de Empresa, destacou que o próprio 
presidente do banco afirmou que o BB deveria 
ser vendido. “Analisando este cenário, temos a 
responsabilidade de apoiar a aprovação de uma 
proposta melhor que as anteriores, mais barata 
para a maioria dos ativos e aposentados, preser-
vando direitos, mantendo solidariedade da pro-
porção dos salários e a garantindo a sobrevi-
vência da Cassi por mais anos”, destacou.

SINDICATO DEFENDE APROVAÇÃO 

DA PROPOSTA DA CASSI
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BANCO PÚBLICOS

Após o lançamento da Frente, especialistas em eco-
nomia renomados, como Sérgio Mendonça, Luiz 
Gonzaga Belluzzo (Unicamp), Paulo Fernando 
Cavalcanti Filho (UFPb) e Luiz Fernando de Paula 
(UFRJ) explicaram a importância dos bancos 
públicos para a população e para o desenvolvi-
mento do país, durante o Seminário “Bancos Públi-
cos e Desenvolvimento”. 

Foi lançada na quarta-feira 8, na Câmara dos De-
putados, a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos 
Bancos Públicos. Suprapartidária, a Frente conta 
com a assinatura de 200 parlamentares e tem o obje-
tivo de analisar projetos em tramitação e difundir a 
causa das instituições financeiras públicas para 
outras esferas. Além de analisar de todos os fatores 
que envolvem as ameaças de privatização. 

Os parlamentares avaliam que a Frente ganha 
força à medida que a equipe econômica do atual 
governo anuncia novas ações que enfraquecem os 
bancos públicos como agentes das principais polí-
ticas públicas sociais do país. A diretoria da Caixa, 
por exemplo, já iniciou venda de ativos e anunciou 
abertura de capital de quatro subsidiárias.

“Essa Frente significa uma organização da soci-
edade civil para levar a Câmara e o Senado, assim 
como para toda a sociedade, o debate sobre a impor-
tância dos bancos públicos. Importância essa pois 

“Você imagine um país como o Brasil sem ban-
cos públicos. Juros cada vez mais altos, o crédito 
para quem realmente precisa de rendimentos atra-
vés do seu trabalho cotidiano ficaria completamen-
te prejudicado. Eu sou natural de uma cidade na 
região serrana do Rio, onde em 2011 aconteceu a 
maior tragédia climática da história do Brasil. 
Houve então uma articulação por parte do BNDES 
para concessão de crédito para recuperar a econo-
mia local. Quem operava eram o BB, Caixa e os 
bancos privados. Pergunta se os bancos privados 
liberaram o crédito, se eles se esforçaram para que 
esse recurso chegasse a maioria das pessoas. É claro 
que não”, disse o deputado federal Glauber Braga. 

os bancos públicos financiam a agricultura familiar, 
como o Banco do Brasil, o Minha Casa Minha Vida, 
o Luz Para Todos e inúmeros projetos sociais funda-
mentais para o desenvolvimento do país”, declarou 
o presidente do Sindicato, Edmilson Trevizan. 

LANÇADA A FRENTE PARLAMENTAR 

MISTA EM DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS

HUMOR
 BÊBADOS SEM DINHEIRO

Em uma cidadezinha no interior de Minas, 
dois bebuns estavam completamente loucos de 
tanto beber. O dinheiro deles já tinham acaba-
do, quando resolveram entrar em um bar e rou-
bar um litro de cachaça. Um dos bêbados 
entrou. De repente sai correndo e o outro atrás. 
O dono do bar sai em perseguição. Os bebuns 
passando por cima de um viaduto, pararam e 
olharam para baixo, e falaram:

- Vamos pular e sair nadando!
Só que o que eles viram foi o brilho do asfalto 

na noite e não um rio. Então um pulou e se espa-
tifou no chão. O outro lá em cima perguntou se 
podia pular. O que estava todo machucado lá 
em baixo falou:

- Pode, só que pula um pouquinho pra lá que 
aqui tem uma pedra.
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