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SETOR BANCÁRIO TEM QUEDA ANUAL DE 
6.763 POSTOS DE TRABALHO EM SETEM-
BRO DE 2021, SEGUNDO DADOS DO DIEESE

O Estoque de emprego formal de bancários em setembro de 2021 era de 473.503 trabalhadores em todo o 
país, contra 480.266 no mesmo mês do ano passado, portanto uma queda anual de 6.763 postos de trabalho. 
No Distrito Federal, era de 22.507, contra 22.510 de setembro de 2020. Levantamento realizado pelo Diee-
se, Subseção Bancários DF, com base nos dados do Novo Caged1, divulgado pelo Ministério da Economia, 
aponta que foram registradas 4.365 admissões e 3.116 desligamentos de bancários, o que levou a um saldo 
positivo de 1.249 postos no Brasil. Este resultado foi puxado, principalmente, pela Caixa Econômica, com 
saldo de 654 postos, e pelos bancos múltiplos com carteira comercial, com 556 postos no mês. Os bancos 
comerciais registraram saldo de 18 postos, os bancos múltiplos sem carteira comercial ficaram com saldo 
de 16 postos e os bancos de investimento, com 5 postos. Esses dados consideram o ajuste de declarações 
entregues fora do prazo e a consulta foi realizada em 26 de setembro deste ano. De acordo com a análise do 
Dieese, desde que a pandemia da Covid-19 foi declarada, em meados de março de 2020, o emprego bancá-
rio vinha sendo reduzido mês a mês no país, com exceção de maio daquele ano, quando houve saldo positivo 
de emprego. Desde abril de 2021, contudo, o saldo mensal voltou a ficar positivo, mas ainda num montante 
insuficiente para reverter o saldo negativo acumulado de setembro do ano passado a setembro de 2021. A di-
ferença entre admissões e desligamentos, neste período, acumula saldo negativo de 7.863 postos no Brasil.

B B  T E R C E I R I Z A  A T E N D I M E N T O 
À  S A Ú D E  M E N T A L  N A  “ S U R D I N A ”

Mais uma preocupação para o movi-
mento sindical e os funcionários do 
Banco do Brasil. Desta vez, a par-
ceria entre o BB, Cassi e a Vittude, 
desenvolvedora de ferramentas de 
inteligência artificial e atendimento psi-
cológico on-line. As entidades repre-
sentativas sempre defenderam que 
a oferta de atendimento psicológico 
fosse ampliada na Caixa de Assistên-
cia, mas terceirizar o serviço sem diá-

logo preocupa. Além do mais, a parceria não foi apresentada ou discutida com as equi-
pes técnicas da Cassi. Um risco para a evolução do modelo baseado na Atenção Integral. 
O Banco do Brasil definiu e os dirigentes da entidade se submeteram às decisões no-
vamente. Aceitaram a contratação sem discutir com os próprios associados. Para o mo-
vimento sindical, a Cassi está vendendo os associados, pois permitiu o acesso aos da-
dos de pacientes adoecidos. Diferentemente do que tem sido divulgado, a contratação da 
Vittude não foi feita às claras e coloca em risco a proposta do Programa Saúde Mental.
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SANTANDER LUCRA R$ 12,5 
BILHÕES EM NOVE MESES

O Santander obteve lucro líquido gerencial de R$ 
12,467 bilhões nos nove primeiros meses de 2021, 
crescimento de 29,4% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2020 e de 4,1% no trimestre. De julho a 
setembro deste ano, o lucro líquido do banco no 
país atingiu R$ 4.340 bilhões, 27,6% do lucro glo-
bal, que foi de € 6.379 bilhões, alta de 87% em 
doze meses e 25% no trimestre. Com essa pan-
demia e um governo que não faz nada para ala-
vancar a economia, o Brasil está em frangalhos. 
Mas, o Santander está forte e continua assuntando 
os funcionários com metas abusivas e cobranças 
absurdas.
EXTENSÃO DE HORÁRIO E SOBRECARGA DE 
TRABALHO
O Santander foi o primeiro a retomar o funciona-
mento das agências em horário normal. O resul-
tado é a concentração de usuários de serviços 
bancários após as 14h no Santander, uma vez que 
os demais bancos encerram o expediente às 14h. 
Isso tem ocasionado filas enormes, com aglome-
rações de clientes e sobrecarga de trabalho aos 
funcionários. Tudo isso em plena pandemia.
O CLIENTE PAGA A CONTA
Em um ano, o Santander fechou 139 agências e 
35 postos de atendimento bancário (PABs), o que 
gera economia com a manutenção de sua estrutu-
ra. Mesmo assim, a receita com prestação de ser-
viços tem aumentado. Em 12 meses, a renda obti-
da com tarifas bancárias cresceu 7,9%, totalizando 
R$ 14,4 bilhões, o que é suficiente para que o ban-
co cubra mais do que dobro de todas as despesas 
que tem com os funcionários. tamanho das filas 
mostra que não há quantidade suficiente de funcio-
nários no atendimento. O cliente, que é quem paga 
a conta, é prejudicado. A receita com tarifas mostra 
que o banco poderia dobrar o número de pessoas 
para atender a demanda.

BRASILEIRO PAGA R$ 5,2 BI NA 
CONTA DE LUZ POR ERROS

Os brasileiros só têm recebido notícias ruins. As 
famílias pagaram, entre 2017 e 2020, mais de R$ 
5,2 bilhões na conta de luz por uma série de erros 
técnicos cometidos pelo governo federal em proje-
ções de produção de energia. Uma auditoria feita 
pela CGU (Controladoria-Geral da União) apon-
ta um impacto médio de 5% no valor das contas. 
Em valores, R$ 2,22 bilhões bancaram os custos 
com "frustração de energia" hidrelétrica. Outro 
"erro de cálculo" é referente à programação plane-
jada para a usina de Belo Monte. A produção es-
perada não se confirmou e foi preciso comprar a 
energia de outras usinas a um custo de mais R$ 
2,3 bilhões. Mais R$ 693 milhões foram pagos de-
vido ao atraso em linhas de transmissão. O bra-
sileiro, mais uma vez, teve de pagar. Sem falar 
que, atualmente, a conta de luz está nas alturas.
FUNCEF INICIA CONSULTA 

SOBRE A RESOLUÇÃO 30

Foram anos de cobrança dos sindicatos, da Fenae 
e, finalmente, a Funcef vai realizar consulta aos 
participantes do REG/Replan sobre a aplicação da 
resolução 30 do CNPC (Conselho Nacional de Pre-
vidência Complementar). A pesquisa começa nesta 
semana. Pelo menos foi o que garantiu o presiden-
te da Fundação, Gilson Santana. A resolução revê 
a métrica do equacionamento e pode reduzir em 
até 30% as contribuições extraordinárias do REG/
Replan Saldado e Não Saldado. Sem dúvidas, um 
alívio para o bolso de participantes e assistidos, 
sobretudo no atual cenário, com o custo de vida 
altíssimo, decorrente da política ultraliberal do go-
verno Bolsonaro. Os sindicatos e a Fenae cobram 
uma posição da Funcef com relação a aplicação da 
resolução desde 2018. Mas, a Fundação sempre 
enrolou. Enquanto participantes e assistidos eram 
sufocados com o pagamento para cobrir os défi-
cits dos planos, a Funcef argumentava que esta-
va fazendo um estudo sobre o impacto da medida


