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FOLHA BANCÁRIA

A eficiência tecnológica deve provocar a 
maior redução da força de trabalho do setor ban-
cário dos Estados Unidos em sua história, com 
uma estimativa de 200 mil cortes de empregos 
na próxima década, segundo um relatório do 
Wells Fargo & Co.

A força de trabalho composta por funcioná-
rios de back office, agências bancárias, call 
centers e corporativos tem encolhido entre 20% 
e 30%, enquanto empregos relacionados à tec-

Os US$ 150 bilhões anuais que as empresas 
financeiras do país têm gastado em tecnologia – 
mais do que qualquer outro setor – reduzirão os 
custos, e a remuneração dos funcionários res-
ponderá pela metade de todas as despesas ban-
cárias, calcula Mike Mayo, analista sênior do 
Wells Fargo Securities.

COM ROBÔS, BANCOS PODEM 
CORTAR 200 MIL EMPREGOS

“Será uma drástica mudança nos centros de 
contato, e estes são internos e externos”, disse 
no relatório Michael Tang, sócio da Deloitte que 
lidera a prática global de inovação de serviços 
financeiros da consultoria.

O número de empregados front office em 
bancos de investimento e trading caiu pelo 
quinto ano em 2018, de acordo com dados da 
Coalition Development Ltd. R. Martin Chavez, 
responsável pela iniciativa do Goldman Sachs 
de se transformar por meio da tecnologia, disse 
no mês passado que todos os traders precisarão 
em breve de habilidades de codificação para 
serem bem-sucedidos em Wall Street.

nologia, vendas, assessoria e consultoria são 
menos afetados, segundo o estudo.

“Já vemos sinais disso com os chatbots, e 
algumas pessoas nem sabem que estão 
conversando com um mecanismo de inteligên-
cia artificial porque estão apenas respondendo a 
perguntas.”

As previsões do Wells Fargo vão de encon-
tro a outras projeções de grandes cortes de 
empregos no setor bancário, resultado do pro-
cesso de automação. A McKinsey & Co. disse 
em maio que o número de funcionários front 
office – banqueiros e traders historicamente 
vistos como um dos ativos mais valiosos das 
empresas financeiras – deve diminuir em quase 
30% com o surgimento dos robôs.
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QUEM NASCE NESSE LUGAR?



EMPREGO

Sem cumprir a promessa de gerar mais em-
pregos, a reforma trabalhista, em vigor no Brasil 
desde novembro de 2017, trouxe outros resul-
tados para o país. O mais nefasto deles é o 
aumento da informalidade, que bateu recorde e 
atingiu 38,8 milhões de trabalhadores no 
trimestre encerrado em agosto, segundo infor-
mou o IBGE na sexta-feira 27. Este é o maior 
número já registrado pela Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) 
desde que o indicador passou a ser medido, em 
2016. 

Com isso, os trabalhadores na informalida-
de - o que inclui os trabalhadores sem carteira, 
por conta própria, empregadores sem CNPJ e 

Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, defendem a redução da atuação do 
BNDES na concessão de financiamentos que 
impulsionam a atividade econômica e geram 
empregos a fim de dar ao banco a função de ge-
rir o processo de entrega do patrimônio público 
que o governo pretende liquidar.

Dos 38,8 milhões de trabalhadores infor-
mais, 11,8 milhões estão no setor privado (sem 
carteira assinada) e 19,4 milhões são trabalha-
dores por conta própria, sem nenhuma regulari-
zação. Ao todo, 12,6 milhões de pessoas estão 
procurando emprego no país. 

O número de trabalhadores por conta pró-
pria chegou a 24,3 milhões, novo recorde na 
série histórica do IBGE. Também houve novo 
recorde no número de empregados sem carteira 
assinada: 11,8 milhões.

Foi o aumento do trabalho informal que pu-
xou a queda do desemprego, que caiu para 
11,8% em agosto, contra 12,3% no trimestre 
anterior, encerrado maio. Ou seja, o Brasil está 
substituindo trabalhos formais, com carteira 
assinada, por informais, na grande maioria das 
vezes precarizado.

trabalhadores formais auxiliares - atingiram o 
recorde de 41,4% do total da população 
ocupada no país. 

COM REFORMA TRABALHISTA, 
INFORMALIDADE BATE RECORDE
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Em setembro o Santander foi condenado a pa-
gar indenização por danos morais coletivos, no 
valor de R$ 274 milhões por impor metas abusivas e 
causar adoecimento mental nos trabalhadores. Uma 
soma tão alta despertou a curiosidade de muitos 
bancários, interessados em saber para onde será 
destinado o dinheiro. 

Escreveu o magistrado na sentença:  “Em se tra-
tando de recursos volumosos do réu, deve-se per-
mitir que ele, caso tenha interesse, utilize parte da 
indenização em benefício da sociedade, dos traba-
lhadores e do interesse público. Nesse contexto, 
AUTORIZO o réu, caso tenha interesse, utilizar/ 
aplicar até 80% da indenização por dano moral 
coletiva na criação de Fundação privada que tenha 
entre seus objetivos: i) creches destinadas ao atendi-
mento de filhos de mães de baixa renda e/ou filhos 
de suas empregadas; ii) unidades de saúde para 
atendimento de doentes mentais de baixa renda e/ou 
de empregados ou ex-empregados do réu; iii) insti-
tuições de ensino profissionalizante de pessoas de 
baixa renda, em situações de vulnerabilidade e/ou 
de seus empregados ou ex-empregados; iv) casas de 
abrigo de mulheres (e filhos) vítimas de violência 

Em sua sentença, o juiz Gustavo Carvalho 
Chehab, da 3ª Vara do Trabalho de Brasília sugeriu 
que o montante seja investido em benefício da 
sociedade e dos próprios trabalhadores por meio da 
construção e manutenção de creches, unidades de 
saúde, instituições de ensino profissionalizante e 
casas de abrigo. Da decisão ainda cabe recurso no Tribunal 

Regional do Trabalho (TRT).

Por fim, sentencia o magistrado que “pelo me-
nos 5% do valor da condenação deve ser destinado a 
fundo destinado a satisfação de execuções traba-
lhistas de processos arquivados nesta 3ª Vara e sem 
perspectiva de satisfação integral ou parcial da 
execução”.

A sentença ainda proíbe a submissão dos 
empregados a metas abusivas, estabelecendo 
parâmetros para configuração da abusividade e, em 
tutela antecipada, determina que o Santander 
implante a partir de 1º de janeiro de 2020 um novo 
sistema de metas,

Além disso, determina o juiz, “pelo menos 5% 
dos recursos da condenação devem ser aplicados na 
pesquisa e no ensino prioritariamente nas áreas 
médicas, psicológicas e de saúde pública e excep-
cionalmente nas áreas de direito, administração 
solidária, gestão de pessoas ou áreas afins.”

doméstica, de imigração forçada, de idosos e/ou de 
órfãos.”

“Além dos recursos acima, pelo menos 10% da 
condenação pecuniária deve ser revertida em bens, 
equipamentos, automóveis e utilidades para as se-
guintes entidades pública de Estados e/ou Distrito 
Federal: Centros de Referência em Saúde do Traba-
lhador (Cerests), Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), Centros de Convivência, Ambulatórios de 
Saúde Mental e Hospitais Gerais”, continuou.

PRA ONDE VAI O DINHEIRO DA 

SENTENÇA CONTRA O SANTANDER?

SANTANDER

HUMOR
 Ajuda na Lição de Casa

- Por isso, nós chamamos você de...

- Quatro, professor!
- Quantas patas tem o cavalo?

- Por isso, nós chamamos ele de...

- Muito bem! E você, tem quantos pés?
- Dois, professor!

- Quadrúpede!

- Cristina!

Na aula de ciências, o professor vira-se para 
aquela loirinha que já chamava a atenção e 
pergunta:
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As entidades componentes da mesa de negoci-
ações com o Banco do Brasil (Contraf-CUT, Anabb, 
Contec, AFABB e FAABB) se reuniram durante 
três dias com diretores e conselheiros eleitos e indi-
cados da Cassi para construir uma nova proposta a 
ser apresentada ao banco, numa futura mesa de 
negociações, e levada posteriormente à votação dos 
associados. Os diretores da Cassi indicados pelo 
banco foram autorizados pela empresa a construir 
alternativas, desde que os parâmetros de valor e 
premissas constantes da proposta votada em maio 
deste ano fossem observadas.

No terceiro dia de reuniões, no entanto, a Contec 
resolveu abandonar a mesa de entendimentos e pe-
dir, sozinha, a abertura de negociações com o Banco 
do Brasil. A Contec, que representa 10% dos fun-
cionários da ativa, preferiu se separar da Contraf, 
que representa 90% dos bancários da ativa, da 
Anabb, FAABB e AAFBB, que representam 
praticamente a totalidade dos aposentados. Estas 
entidades preferiram continuar trabalhando juntas e 
em entendimento com os dirigentes eleitos da Cassi, 
para fortalecer a posição dos associados junto ao 
banco.

“Se todos juntos já temos dificuldade em conse-
guir arrancar compromissos maiores do banco para 
com o plano de saúde dos associados, não é uma en-
tidade sozinha que vai dobrar a resistência do ban-

No dia 22 de outubro, a diretora fiscal nomeada 
pela ANS deverá solicitar a apresentação de plano 
de adequação do déficit do Plano Associados, de 
implantação imediata. Em dezembro deste ano ven-
ce o Memorando de Entendimentos; a partir de 
janeiro de 2020, as contribuições dos associados 
voltam para 3% e o banco deixa de repassar recur-
sos para cobrir programas de saúde e o custeio 
administrativo da Cassi. Se não houver acordo e 
reforma estatutária aprovada pelos associados até 
lá, deixará  de entrar R$ 600 milhões por ano à 
Cassi, e não haverá recursos para pagar todas as 
contas.

“É urgente encontrar uma solução para a Cassi. 
As entidades apelam para o bom senso da Contec e 
esperam seu retorno à mesa de entendimentos para 
que assim possamos chegar a uma solução para a 
crise no nosso plano de saúde”, completou Getúlio.

Os representantes da Cassi e das entidades vi-
nham conseguindo construir alternativas de con-
senso, tanto nos itens de governança quanto nos de 
custeio, mantendo os aportes do banco em 60% das 
despesas do plano. A saída da Contec interrompe, 
dessa forma, a continuidade dos trabalhos.

co”, avalia Getúlio Maciel, membro da Comissão 
de Empresa dos Funcionários do BB.

BANCO DO BRASIL

UNIDADE NA MESA DE NEGOCIAÇÃO 

PARA MELHORAR PROPOSTA

Durante todo o mês de outubro, é realizado em 
todo o mundo a campanha Outubro Rosa. O 
movimento, que tem como símbolo o laço cor de 
rosa, visa conscientizar a população, empresas e 
entidades para a prevenção do câncer de mama.
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