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FOLHA BANCÁRIA

Na segunda rodada de negociação da Cam-
panha Nacional dos Bancários, sobre o tema 
“Emprego e terceirizações”, os representantes 
dos trabalhadores apresentaram à Fenaban (fe-
deração dos bancos) dados que mostram a redu-
ção de postos de trabalho na categoria e o avanço 
da terceirização. E deixaram claro que mais con-
tratações e o fim das terceirizações são reivin-
dicações prioritárias da categoria bancária.

Pela jornada de quatro dias

Desde 2013 houve uma redução de 77 mil 
postos de trabalho na categoria bancária, como 
consequência, entre outras coisas, da introdução 
de novas tecnologias, fechamento das agências 
bancárias e mudança das exigências no perfil do 
trabalhadores e das agências.

Os trabalhadores apresentaram a reivindi-
cação de redução da jornada de trabalho para 

“Nessa negociação cobramos a garantia 
dos empregos, o fim da terceirização, que se am-
plia no setor bancário, a preparação dos traba-
lhadores para as mudanças tecnológicas e a re-
dução da jornada de trabalho para quatro dias”, 
informou a presidenta da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), Juvandia Moreira, que é uma 
das coordenadoras do Comando Nacional dos 
Bancários.

Veja o calendário de negociação

A comissão de negociação da Fenaban vai 
levar as propostas apresentadas pelos Comando 
para negociação com os bancos. Ao final das ne-
gociações será apresentada uma proposta glo-
bal, com todos os temas em negociação. 

Sexta-feira, 22 de julho: Cláusulas sociais 
e teletrabalho

Quinta-feira, 28 de julho: Igualdade de 
oportunidades

Quinta-feira, 11 de agosto: continuação 
das cláusulas econômicas

Quarta-feira, 6 de julho: Cláusulas sociais 
e segurança bancária

O Comando Nacional dos Bancários tam-
bém ressaltou a necessidade de se discutir a re-
qualificação dos trabalhadores para que eles 
possam assumir novas funções devido às inova-
ções tecnológicas que foram introduzidas na so-
ciedade e no setor bancário, assim como a redu-
ção de número de postos de trabalho bancário, 
não do setor financeiro, devido a terceirização, 
com migração de bancários para o setor finan-
ceiro, em empregos precarizados, com repre-
sentação diferente e menos direitos.

quatro dias semanais, sem redução de salários. 
Os bancários argumentam que a tecnologia pos-
sibilita essa redução, e deve ser utilizada para 
benefício da classe trabalhadora e de toda a 
sociedade, e não para o aumento da sobrecarga, 
da pressão e do adoecimento entre os trabalha-
dores, como vem sendo utilizada.

Quarta-feira, 3 de agosto: Cláusulas 
econômicas

Segunda-feira, 1 de agosto: Saúde e 
condições de trabalho

Continuidade das negociações

Terceirização

BANCÁRIOS QUEREM MAIS CONTRATAÇÕES, 

FIM DAS DEMISSÕES E DA PRECARIZAÇÃO



“Os bancos privados fecham unidades físicas, 
sobrecarregando os funcionários que continuam tra-
balhando nas agências e a população sofre com a de-
mora no atendimento por causa das demissões em 
massa. Itaú, Bradesco e Santander constrangem 
seus empregados a empurrar o cliente para os cor-
respondentes bancários ou plataformas digitais, 
desrespeitando os bancários e os usuários que que-
rem o atendimento presencial”, destaca presidente 
do Sindicato do Edmilson Trevizan.

Não é por acaso que esta questão aflige tanto os 
bancários, pois os bancos estão demitindo em mas-
sa, através do fechamento de agências físicas e am-
pliação de plataformas digitais e terceirizações. Nú-
meros do Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) confirmam a 
gravidade do problema no sistema financeiro. Pelo 
segundo mês consecutivo, o emprego formal no se-
tor bancário apresentou fechamento de postos de 
trabalho. No mês de abril ocorreram 3.232 admis-
sões e 3.296 desligamentos. O resultado tem como 
base os dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). É o maior número de 
desligamentos dos últimos seis meses.

O Dieese apontou também que as “demissões 
voluntárias”, a pedido do trabalhador, permanecem 
em altos patamares. Desde setembro de 2021, este 
tipo de desligamento está acima de 40% da totali-
dade. Em abril chegou a 42% do total. De janeiro a 
abril deste ano, mais de cinco mil trabalhadores 
bancários pediram demissão, o que corresponde a 

O emprego, uma das maiores preocupações da 
categoria bancária, especialmente no setor privado, 
foi um dos temas da próxima negociação do Coman-
do Nacional dos Bancários com a Fenaban (Federa-
ção Nacional dos Bancos), que foi realizada na 
segunda-feira (27), por videoconferência.

Pedidos de demissão

O levantamento do Dieese mostra ainda que as 
mulheres continuam sendo discriminadas no mer-
cado de trabalho do setor financeiro. O resultado do 
emprego nos bancos em abril foi influenciado pelo 
saldo negativo ocorrido entre as mulheres (-349 
postos). Já entre os homens, o saldo foi positivo em 
285 postos.

“Isso mostra que a nossa categoria está desmo-
tivada, sofrendo pressão e assédio moral diário por 
metas desumanas. Bancários e bancárias são desva-
lorizados e humilhados no setor mais lucrativo do 
país. Por isso, é cada vez maior o número de funcio-
nários que pedem dispensa nos bancos”, avalia o 
presidente.  

Em relação às faixas etárias, houve saldo posi-
tivo entre as faixas até 29 anos, com ampliação de 
673 vagas. Já para as demais faixas etárias, foi nota-
do movimento contrário, com fechamento de 740 
vagas.

quase metade do total de desligamentos: 46,6%. A 
média de pedido de desligamentos no emprego for-
mal brasileiro, contabilizando todos os setores da 
economia, no mesmo período, foi de 33,3%.

O economista Gustavo Cavarsan, um dos res-
ponsáveis pelo levantamento realizado pelo Dieese, 
considera que uma das hipóteses para o número alto 
de pedido de demissões nos bancos, além do esgo-
tamento dos trabalhadores por conta de pressões 
pelo cumprimento de metas abusivas e por causa de 
desmotivação, é a migração de trabalhadores para 
bancos digitais, fintechs e corretoras de valores, 
muitas vezes por terceirização do trabalho bancário 
promovida pelos próprios bancos. 

“Os bancos demitem os empregados mais anti-
gos, que possuem uma média salarial maior em fun-
ção do tempo de serviço, para contratar novos fun-
cionários, que recebem o piso da categoria e assim, 
reduzir custos e elevar ainda mais os lucros. Isso 
mostra a ganância e a crueldade dos banqueiros que 
tratam as pessoas como números e demitem quem 
mais tempo se dedicou ao trabalho no banco para 
acumular ainda mais dinheiro”, criticou Edmilson.

Mulheres discriminadas

Os salários pagos aos bancários admitidos em 
abril representavam, em média, apenas 83,6% do 
valor recebido pelos demitidos.

Mais antigos demitidos

EMPREGO

ABRIL TEM A MAIOR REDUÇÃO DE EMPREGO

DOS ÚLTIMOS SEIS MESES NOS BANCOS



CAMPANHA SALARIAL

• Os bancos gerariam mais empregos.
• Os bancários - que sofrem com uma rotina 

estressante, baseada no cumprimento de metas - te-
riam mais qualidade de vida. O bem-estar do traba-
lhador é essencial para sua satisfação no emprego, 
redução da rotatividade e combate ao risco de adoe-
cimento.

VANTAGENS:

• Para garantir o cumprimento da jornada de 25 
horas semanais, em 4 dias da semana, os bancos de-
verão estabelecer dois turnos de trabalho para o 
período diurno e, quando necessário, dois turnos de 
trabalho para o período noturno.

• Maior produtividade. Estudos indicam que 
uma jornada semanal menor traz benefícios para a 
produtividade das equipes.

• A ser cumprida contratualmente em 4 dias da 
semana, entre segunda e sexta-feira, sem redução de 
salários;

OS BANCÁRIOS REIVINDICAM:
• Jornada de 25 horas semanais;

• Com intervalo de 15 minutos diários para re-
feição ou descanso, incluído na jornada, ficando a 
critério exclusivo do empregado o melhor horário 
para usufruí-lo;

ENTENDA A PROPOSTA

Ao propor a jornada de 4 dias na semana, no 
contexto da Campanha Salarial, a categoria bancá-
ria mais uma vez se coloca na vanguarda do debate 
mundial sobre relações de trabalho, produtividade, 
apropriação da tecnologia para benefício também 
dos trabalhadores, e qualidade de vida.

• Em 2020, a divisão da Microsoft no Japão 
testou a semana de quatro dias, entre segunda e 
quinta-feira. Para isso, o trabalho diário foi com-
pactado, a comunicação por e-mail foi substituída 
por chat, e reuniões foram limitadas a meia hora, 
com cinco participantes no máximo. O resultado foi 
um aumento de produtividade de 40%!

• Redução do absenteísmo. Os trabalhadores 
tendem a se ausentar menos durante os dias de tra-
balho, com um dia que pode ser utilizado para a rea-
lização de exames, sanar pendências pessoais, 
participar de atividades relacionadas com a vida 
escolar dos filhos.

•  A empresa de produtos pet Zee. Dog adotou 
a jornada de 4 dias em março de 2020 nos escri-
tórios de São Paulo, Rio de Janeiro, Madrid (Espa-
nha) e Shenzhen (China). "Com a carga reduzida, a 
qualidade de vida aumenta, o nível de estresse dimi-
nui e, consequentemente, a produtividade da equipe 
aumenta”, afirma a empresa. 

A JORNADA DE 4 DIAS PELO MUNDO

• 3.300 trabalhadores do Reino Unido, de 70 
empresas, desde o ramo financeiro até restaurantes, 
foram incluídos em um teste de semana de 4 dias, 
sem cortes de salário. 

• Testes semelhantes terão início ainda este 
ano também na Espanha e Escócia. 

• Tecnologia em benefício também do traba-
lhador, e não somente do lucro dos bancos.

MANTENHA-SE INFORMADO

www.bancariosprudente.org.br

PELA JORNADA DE QUATRO DIAS

Um casal está sentado em um parque e o na-
morado pergunta:

- Amor, meu aniversário está chegando. O que 
você vai me dar de presente?

- Então, vou te dar uma bicicleta da mesma cor.
- Sim, não acredito!
- Está vendo aquele conversível vermelho ali?

      

  FELIZ ANIVERSÁRIO!

HUMOR

27 DE AGOSTO

FESTA DOS BANCÁRIOS
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CAIXA

A situação dos empregados da Caixa, da Supe-
rintendência de Rede de Bauru,  foi apresentada à 
Promotoria Pública no mês de junho.

Após compromissos assumidos pelo Superin-
tendente de Rede (SR) - Bauru, Antônio Minuk, em 
reunião com a AGECEF/SP Interior e os Sindicatos 
de Bancários da região, ocorrida em 21 de março, os 
representantes dos empregados, continuaram a re-
ceber reclamações dos trabalhadores.

Os relatos demonstram que as pressões se-

Com encontros periódicos, AGECEF/SPI e 
Sindicatos mantiveram os debates quanto aos acon-
tecimentos apresentados pelos empregados e as 
providências a serem tomadas.

guem com ameaças de descomissionamento, rema-
nejamento de agência/cidades, de aplicação de 
MOs, pressões por cumprimentos de metas a serem 
atingidas diariamente, de 110, 120 e, até, 150%, a 
constatação de assédio moral generalizado.

Caso você esteja passando por qualquer situa-
ção, denuncie a AGECEF/SPI ou ao Sindicato da 
sua base.

Neste mês, em reunião ocorrida em 6 de ju-
nho, segunda-feira, ficou definido entre os repre-
sentantes dos Sindicatos dos Bancários de Bauru, 
Jaú e Presidente Prudente, juntamente com a 
AGECEF/SPI, dar visibilidade a ação junto ao Mi-
nistério Público do Trabalho, com o protocolado de 
Notícia de Fato (NF), ocorrida em 26 de maio.

SINDICATO E AGECEF/SPI NOTIFICAM 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Mas, a mudança da data em nada vai alterar a 
mobilização da categoria em defesa desta que é uma 
conquista histórica dos bancários, a jornada de oito 
horas diárias de segunda à sexta-feira, com repouso 
remunerado nos finais de semana.

“Continuaremos mobilizados e vamos invadir 

A audiência Pública que irá debater sobre o 
Projeto de Lei 1043/2019, que prevê o trabalho dos 
bancários nos finais de semana, previsto para acon-
tecer na terça-feira (28) na Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos Deputados foi adiada 
para o dia 6 de julho (quarta-feira). O pedido foi fei-
to pelo próprio autor do requerimento, Deputado 
Federal Ivan Valente (PSOL-SP), que solicitou o 
adiamento pois na data prevista anteriormente have-
rá sessão extraordinária no plenário da Câmara, no 
mesmo horário em que iria acontecer a audiência.

a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, 
em Brasília, para barrar o trabalho bancário aos 
sábados e domingos”, disse Jeferson Meira, o Jefão, 
secretário de Relações do Trabalho da Contraf-
CUT, que acompanha o andamento da proposta no 
Distrito Federal. 

ADIADA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PL SOBRE 

TRABALHO DE BANCÁRIOS AOS FINAIS DE SEMANA

EMPREGO
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