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Mesmo com lucros recordes nos últimos anos, 
banco eliminou 475 empregos nas cidades 

da região entre 2012 e 2013

Apesar do lucro recorde registrado pelo Itaú – R$ 15,7 bilhões, 
o mais alto entre os privados e um resultado maior do que o PIB 
de 40 países, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI) -, as 
demissões promovidas pelo banco não recuaram. Pelo contrário. 
Se for considerado o número de funcionários de instituições como 
Itaú,  Bradesco e Santander entre 2011 e 2013, é possível constatar, 
através do relatório de contribuição sindical, que foi o primeiro o 
que mais reduziu postos de trabalho no ABC.

Por outro critério, a avaliação das homologações realizadas, foi 
também o Itaú que mais demitiu em 2011. Foram 219 demissões 
na região, contra 129 no Bradesco e 120 no Santander. O mesmo 
ranking se repetiu em 2012: 222 (Itaú), 137 (Bradesco) e 120 (San-
tander). Tendo ainda como referência as homologações, em 2013 
o total de demitidos passa a ter o Bradesco na frente, com 160; 
Itaú em segundo, com 152, e Santander com 127. 

Ainda assim, é possível afirmar que nas cidades do ABC o Itaú 
lidera a redução do quadro funcional, já que a quantidade de fun-
cionários do banco cai de 1892 para 1417 entre 2012 e 2013. Foram 
eliminados 475 empregos, representando cerca de 25%, enquanto 
o Santander eliminou 70 (aproximadamente 6,2 %) e, o Bradesco, 
8 empregos (cerca de 0,5 %). 

É fundamental destacar que os lucros do Itaú seguem altíssimos. 
Em 2011 o valor chegou a R$ 14,62 bilhões e, no ano seguinte, 
R$13, 594 bilhões. Mesmo sempre oscilando entre o primeiro e 
segundo entre as instituições com maior lucratividade no País, o 
banco fechou nacionalmente 4.058 empregos em 2011 e 7.935 em 
2012. Tomando-se isoladamente os últimos três meses de 2013 a 
evolução do estoque de emprego foi positiva, com criação de 149 
postos de trabalho, mas, no consolidado do ano, a eliminação che-
gou a 2.734 vagas. Entre os desafios dos bancários do Itaú para este 
ano, estão, portanto, a luta pela garantia do emprego, já que não 
existem justificativas para os cortes e o banco tem plenas condições 
não só de manter como ampliar seu quadro de funcionários. 

O Itaú continua não investindo na segurança de clientes e tra-
balhadores. Exemplo disso é que tem sido uma luta em todo o País 
a manutenção das portas de segurança. No ABC recentemente o 
Sindicato conquistou a porta de segurança para agência de São 
Caetano, pois o banco estava desrespeitando lei municipal.

Cada vez mais a empresa se vale de medidas paliativas ou joga 
para o trabalhador a responsabilidade de sua segurança e do valor 
patrimonial do banco. Um instrumento dessa prática é o Termo de 
Responsabilidade de Assaltos e Sequestros do qual o banco está se 
utilizando para demitir funcionários que passam pelo terrorismo 
de um sequestro ou têm a família sequestrada.

Outro abuso é a utilização de um Termo de Isenção de Responsa-
bilidade em visita a clientes, no qual força o trabalhador a declarar 
a isenção do banco em qualquer violência que o mesmo venha a 
sofrer na jornada regulamentar de trabalho durante a visita a clien-
tes. Para citar somente alguns, os artigos 2º e 8º da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e os artigos 19 e 21 da Lei 8213/91 mos-
tram a irregularidade dessa prática. No artigo 21, por exemplo, está 
estabelecido que equiparam-se a acidentes do trabalho o acidente 
sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, inclusive no 
´no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para 
aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo 
de propriedade do segurado´.

Agências sem vigilantes - E ainda tem mais: como o Itaú sempre 
´inova´, agora vem com um novo modelo de agências sem vigilantes, 
as chamadas “agências de negócios”, onde trabalham os bancários 
e há caixas eletrônicos. Ou seja, existe numerário, mas não existem 
vigilantes nem portas de segurança e outros equipamentos de 
prevenção contra assalto - e isso num momento em que os caixas 
eletrônicos têm sido alvo de vários ataques. É também um desres-
peito à lei federal 7.102/83, na medida em que há movimentação 
de numerário pela existência de caixas eletrônicos e ocorrem ope-
rações de abastecimento e saques de dinheiro.

O banco, claro, alega que, como os trabalhadores não lidam com 
o numerário, não há perigo de assaltos... Mas já existe registro de 
assalto nesse novo modelo de agência: ocorreu em Londrina, no 
Paraná, no último 29 de janeiro, quando assaltantes atacaram e 
roubaram até pertences pessoais dos trabalhadores. 

A Contraf-CUT enviou ofícios ao Ministério da Justiça e Polícia 
Federal denunciando a falta de segurança nesse novo modelo de  
agências solicitando a adoção de medidas para que os bancos pro-
tejam a vida das pessoas. Também encaminhou ofício ao Itaú solici-
tando reunião urgente para discutir a insegurança nestas agências.

EMPREGO

Itaú foi o que mais 
eliminou postos de 

serviço  no ABC

QUADROS

Número de funcionários 
   2012   2013
 Itaú  1892   1417
 Bradesco 1527    1519
 Santander 1117    1047

Cortes no quadro funcional (*)
Itaú - 475  /  Santander - 70   /  Bradesco - 8 

(*) Período: 2012/2013

Itaú quer jogar 
responsabilidade da 

segurança para o 
funcionário

Empresa criou termos para se livrar do ônus 
em caso de assaltos , sequestros e violência durante 

a jornada de trabalho; retirada de vigilantes das 
agencias vai contra a legislação vigente
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O mundo vive o século dos avanços tec-
nológicos e científicos nas mais diversas 
áreas e, no trabalho, convive-se com alta 
tecnologia e linhas de produção totalmente 
automatizadas. Mas estes avanços não têm 
significado melhoria nas condições de vida 
e trabalho, nem refletido na qualidade de 
atendimento à população, pois as maiores 
apostas de investimentos técnico-científicos 
estão focadas nos resultados lucrativos das 
empresas. E o Itaú não foge à regra. 

Mesmo sendo o primeiro maior banco 
privado do País em lucratividade em 2013, 
a falta de responsabilidade social tem sido 
sua marca. Na década de 1990 Unibanco 
e Itaú foram pioneiros em utilizar de instrumentos ideológicos e 
políticos implementados  através de programas próprios, fossem 
estes de participação nos resultados ou mudanças culturais com 
a finalidade única da lucratividade. Hoje, após a fusão, o que se 
observa na instituição é uma série de programas próprios muitas 
vezes incoerentes e incompatíveis, que utilizam metas abusivas; 
uma gestão organizacional que vem sistematicamente adoecendo 
milhares de trabalhadores no Brasil e jogando a responsabilidade 
para o Estado.

Um dos programas de resultados mais conhecidos do banco é 
o famigerado AGIR - Ação Gerencial Itaú para Resultados -, que 
define metas individuais e coletivas sem levar em consideração o 
número de trabalhadores e a clientela local. Além disso, se ocorrem 
problemas durante as mudanças os trabalhadores são culpados 
e penalizados pelas incoerências daqueles que formulam essas 
metas. E o banco vem implementando sucessivas alterações orga-
nizacionais unilateralmente, o que deixa os trabalhadores cada vez 
mais receosos e duvidosos quanto a esses processos. O conjunto 
de alterações  estruturais e organizacionais que causam danos à 
Saúde do Trabalhador são parte do que os especialistas denominam 
Violência Organizacional ou Assédio Organizacional.

Gestão do medo e adoecimento - Os programas de avaliações 

SAÚDE

Violência organizacional é forte no banco
Apesar dos avanços tecnológicos, trabalhadores e clientes

 ficam à mercê da ganância da empresa
e orientação de desempenho não passam de 
ajustes  ´meritocráticos´ em busca do maior 
lucro. A meritocracia tão divulgada dentro da 
instituição não está concebendo uma ascensão 
dos trabalhadores e sim uma gestão do medo, 
da demissão e do adoecimento. Os trabalha-
dores se queixam sucessivamente da falta de 
autonomia para AGIR, seja dentro das metas 
ou mesmo de programas de oportunidades de 
carreiras ou de avaliação que não têm nenhuma 
transparência.

A introdução de novas tecnologias sem ne-
nhuma participação dos trabalhadores também 
piora o ambiente e a organização do trabalho. 
Exemplo disso são as mudanças organizacionais 

através da reestruturação que não param de acontecer, como a cria-
ção daquilo que o banco vem chamando de cargos híbridos, nada 
mais que um acúmulo de funções que o banco já vem praticando 
há muito tempo. 

No caso dos PAB´s, os caixas que muitas vezes já acumulam os 
serviços de chefia onde não há chefe de serviço nem GO (o que 
ocorre na maioria dos postos de serviços menores), acumularam 
ainda a função de agentes de negócios como vendas e atendimento 
ao público da área comercial, sem nenhum aumento salarial. Para 
praticar todas as tarefas desse cargo, são obrigados a ter o Anbima. 

E ainda tem a nova função dos caixas que adoecem devido a 
agressividade organizacional do banco e são penalizados em du-
plicidade, pelas sequelas da doença e pelos salários rebaixados, 
pois passam a ser assistentes de auto-atendimento função na qual 
é retirada a “quebra de caixa. Ora, se o banco deseja mudar o car-
go para “dizer” que esta contribuindo com a recuperação desses 
trabalhadores, que crie também uma nova gratificação para esse 
novo cargo onde esse trabalhadores não tenham sua função nem 
salários rebaixados.

Já os gerentes Uniclass, com a extinção das EMP´S agora acu-
mulam funções de gerentes de empresas e de pessoa física, com 
certeza um aumento absurdo em suas carteiras e metas.

O Itaú é o banco que mais adoece na 
região, segundo dados do Departamento 
de Saúde do Sindicato. Em 2012 o Itaú res-
pondeu por 49% das consultas realizadas 
pelo médico do Sindicato, seguido pelo 
Santander, com 21%.

Na emissão de Comunicação de Aciden-
tes de Trabalho (CATS) o Itaú também lidera 
a lista (57%) à frente do Santander (24%). 
Essas consultas e as emissões de CAT´s re-
velam que o adoecimento do trabalhador 
bancário hoje se dá em grande parte na 

Bancários do Itaú lideram procura por consulta médica
Atendimento chegou a 49% em 2012; principais problemas estão relacionados à saúde mental

saúde mental. Dos atendimentos realizados 
no Itaú 80% são CID- F 40 e 30 (Classificação 
Internacional de Doenças), que dizem respei-
to à questão mental e, das CAT´s emitidas, 
65% registram a saúde mental afetada.   

O Sindicato alerta que não há outra forma 
de combater esse Assédio Organizacional 
além da unidade da categoria. Mas, para 
obter a vitória, é necessária a participação 
nos momentos de mobilização, seja nas 
atividades ou nas plenárias e assembleias 
realizadas pelo Sindicato.
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A ação civil pública movida pelo Ministério 
Público do Trabalho contra o Itaú a partir de 
denúncia do Sindicato visa prevenir doenças 
profissionais decorrentes das LER/DORTs. Em 
síntese foi decidido que:

* O banco deve cumprir integralmente a 
NR-17 do Ministério do Trabalho, que trata 
de ergonomia;

* O banco deve realizar um levantamento 
ergonômico em todos os postos de trabalho 
abordando aspectos relacionados à NR-17, 
especialmente em relação ao mobiliário e 
equipamentos;

* O banco deve estabelecer pausas de 10 
minutos a cada 50 de trabalho (sem descon-
tar do salário) para as atividades de entrada 

ATIVIDADES SINDICAIS

Coletivo Itaú do Sindicato
Adma Maria Gomes

Carina Marasco Leone
Darci Torres Medina

Elaine Cristina Meirelles
Elisabeth Lopes Jorge
Gilberto Soares Paiva

Helena Kroupa
Magali de Oliveira Sanches

Marcelo Alves de Souza

Denúncias e conquistas marcam atuação sindical
Sindicato exige participação dos trabalhadores na construção do Agir 

Os sindicatos têm denunciado ao Mi-
nistério Público a demissão em massa 
promovida pelo Itaú; discriminação de 
pessoas adoecidas devido ao trabalho; feito 
denúncias na Polícia Federal sobre a falta de 
segurança no banco. Além disso, há muitas 
publicações que revelam a forma arbitrária 
e unilateral dessa gestão do banco e sua 
falta de responsabilidade social.

O movimento sindical entregou pauta 
de negociação para o Itaú em 2013, com 
itens como emprego, saúde e condições 
de trabalho, mudanças organizacionais e 
tecnológicas, plano de saúde e segurança, 
entre outros. As entidades reivindicam do 
banco sistematicamente a discussão sobre 
as metas abusivas, com a realização da cam-
panha “Menos metas, mais saúde”. O Itaú 
já concordou em apresentar ao movimento 
sindical o AGIR, um primeiro passo para que 

se possa discutir pontos prejudiciais à 
saúde dos trabalhadores.     

A reabilitação profissional é outro 
ponto em pauta com o objetivo de 
obter melhorias nos locais de trabalho 
e término da discriminação, e o banco 
concordou em apresentar seu progra-
ma. As denúncias feitas pelos sindica-
tos também trouxeram vitórias para a 
categoria, como a obtida em primeira 
instância na ação civil pública movida 
pelo Ministério Público do Trabalho 
contra o Itaú, gerada por uma denúncia 
do Sindicato - a decisão trata da prevenção à 
LER/DORT e abrange todos os funcionários 
no Estado de São Paulo (veja detalhes sobre 
essa ação no quadro).

Outras conquistas obtidas pela mobiliza-
ção dos trabalhadores e a ação do Sindicato 
são a ampliação da bolsa-educação e da 

Participação nos Lucros e Resultados (PLR). 
Embora exista quem pense que estes e 
outros itens são concessões do banco, e 
a própria empresa estimule esse tipo de 
pensamento para impedir o fortalecimento 
da categoria, são avanços que não seriam 
possíveis sem a organização dos bancários.

Ação aborda as LER/DORTs
de dados;

* O banco deve respeitar o retorno gra-
dativo ao trabalho, quando o empregado 
ficar mais de 15 dias afastado por motivo de 
LER/DORT, salvo recomendação médica em 
contrário;

* O banco deve emitir CAT para os empre-
gados com suspeitas de LER/DORT, mediante 
a apresentação de exames médicos dos 
empregados; 

* O banco deve elaborar PCMSO com des-
crição detalhada dos riscos de cada função, 
com a periodicidade dos exames médicos, 
com as ações que deverão ser tomadas para 
amenizar os riscos, estatísticas de resultados 
de exames anormais e o planejamento para 
o próximo ano;

* Em especial para os empregados do 
Bankfone e os caixas o banco deve realizar 
exame periódico anual;

* O banco deve abster-se de rescindir o 
contrato de trabalho dos empregados aco-
metidos por LER/DORT e que se encontrem 
em tratamento de saúde, gozo e auxílio do-
enças ou reabilitação profissional;

* O banco não deve submeter seus em-
pregados com suspeitas destas doenças a 

procedimentos vexatórios ou discriminató-
rios: inserção em local isolado, obrigação de 
inação (não dar tarefas para executar), divul-
gação de dados médicos sigilosos e realização 
de transferências sucessivas.

* Caso o banco descumpra quaisquer 
destas obrigações pagará uma multa de R$ 
500.000,00 para cada infração;

* O banco foi condenado a pagar danos 
morais de R$ 1.000.000,00 revertidos ao FAT;

* Foi concedida tutela antecipada de 
toda a condenação acima, a partir da data 
da publicação da sentença, que ocorreu no 
dia 05/08/2013.


