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A Copa do Mundo 
encerrada no último 

domingo, 13, não nos 
trouxe o título esperado 
no futebol. Mas o País 

ganhou em investimentos 
e projeção, numa bela 

festa de confraternização 
entre os povos. Confira 

mais sobre este legado nas 
páginas 2 e 3

Vamos sempre torcer pelo Brasil

Ainda nesta edição
Novas tecnologias e o trabalho bancário..... Pg 4

HSBC: cobrança indevida na área Operacional .... Pg 4 
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Antes mesmo da abertura 
do mundial, o Sindicato dos 
Bancários do ABC já anun-

ciava: Aqui vai ter Copa! Era uma 
resposta bem-humorada àqueles 
que insistiam em desqualificar o 
evento e o Brasil, anunciando o 
caos e a bagunça. O Sindicato nun-
ca acreditou nisso, e se preparou 
para receber bancários e bancárias 
durante os dias de jogos do Brasil 
em sua sede social.

Pois bem: apesar de uma mídia 
alarmista e irresponsável, o Brasil 
entrou definitivamente em um 
novo patamar aos olhos do mun-
do. Turistas de pelo menos 186 
países vieram assistir aos jogos, 
superando expectativas econômi-
cas e especialmente as do setor 
de turismo. Muitos certamente 
voltarão. Perdemos o título, mas 
ganhamos em investimentos e 
projeção ao realizar a ´copa das 
copas´.

Afinal, a cobertura interna-
cional do mundial, que atingiu 
diariamente milhões de pessoas, 
foi mais do que favorável. O evento 
superou expectativas. Não houve 

caos nos aeroportos nem no trans-
porte urbano das cidades-sede. 

Na última semana, começaram 
a surgir os primeiros balanços, 
ainda parciais. De acordo com o da 
Aviação Civil a média de voos atra-
sados ficou em 4,2%, e a de voos 
cancelados em 8%, índice abaixo 
de qualquer padrão internacional 
considerado bom. Já o ministério 
do Turismo, também em avaliação 
parcial, considerou muito positivo 
o retorno. A expectativa inicial 
era de que pelo menos 600 mil 
estrangeiros viriam ao país para o 
Mundial, além de 3,1 milhões de 
brasileiros viajando para as cida-
des-sede para assistir aos jogos, 
com gastos de R$ 6,690 bilhões. 

Em cidades como São Paulo 
essa expectativa foi superada. As 
estimativas apontavam a chegada 
de 400 mil visitantes, sendo 70 mil 
estrangeiros, mas uma projeção 
feita na reta final da Copa apon-
tou que esses números serão 25% 
maiores. Outras cidades e setores 
também apresentaram balanços 
parciais do evento. Confira alguns 
deles abaixo.

Nós sempre torcemos pelo Brasil
COPA
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“O mesmo pessimismo que anteciparam para a Copa e que se 
mostrou equivocado, ocorre quando falam sobre o PIB [Produto 
Interno Bruto] de 2014. Nós acreditamos na força da economia 
brasileira para se superar diante das dificuldades derivadas da crise 
internacional (...) Não é verdade que houve brigas politicas que 
atrasaram as obras da Copa. Não concordo que houve qualquer 
prejuízo para a Copa do Mundo com obras atrasadas. Não 
podemos repetir na Olimpíada o indevido pessimismo que houve na 
preparação da Copa. Isso é algo que devemos aprender”.

Presidenta Dilma Rousseff, 
em conversa com internautas em 7/7/2014

“Só no dia da abertura, a visibilidade do Brasil atingiu 3 
bilhões de pessoas, e as citações no Facebook chegaram 
a 52 milhões, cinco vezes mais do que o Oscar. Perdemos 
no futebol, mas ganhamos em investimentos e projeção 
positiva do País” 

Eric Nilson,
Presidente do Sindicato

 

“A Copa resgatou a autoestima dos brasileiros. Somos um 
povo hospitaleiro, um País repleto de belezas naturais, e 
temos garra e capacidade para construir a nossa história 
com menos desigualdade e mais justiça social”

Belmiro Moreira, 

Secretário de Finanças do Sindicato

Economia
Impacto de R$ 30 
bilhões, segundo a FIPE

A Copa do Mundo 2014 deve somar cerca de 
R$ 30 bilhões à economia brasileira, segundo 
pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE) encomendada pelo Ministério do Turismo. A 
projeção foi feita a partir de estudo sobre o impacto econômico da 
Copa das Confederações, realizada em junho de 2013 nas cidades de 
Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. 
De acordo com a pesquisa, o torneio do ano passado adicionou R$ 
9,7 bilhões ao PIB brasileiro. A expectativa é de que a Copa do Mundo 
gere cerca de três vezes este valor, podendo chegar a R$ 30 bilhões.

O estudo analisa os impactos iniciais, diretos, indiretos e induzi-
dos na economia. Como base para o cálculo, utilizou-se a soma dos 
investimentos públicos e privados em infraestrutura,  gastos dos 
turistas nacionais e estrangeiros e investimentos do COL no evento. 
Desses valores, obteve-se o efeito multiplicador na cadeia produtiva. 
Para a pesquisa foram ouvidas 17 mil pessoas e analisados os gastos 
e investimentos para a realização do evento.

Empregos
Do total de 1 
milhão, 700 mil 
vagas são fixas 

O Ministério do Turismo estima a geração de 1 mi-
lhão de empregos no País com a Copa. O número de 
postos de trabalho criados pelo Mundial equivale a mais 
de 15% dos milhões de empregos formais registrados ao 
longo do governo da presidenta Dilma Rousseff. 

O levantamento faz a comparação entre a projeção 
dos impactos da Copa do Mundo pela FIPE e as infor-
mações do Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (CAGED) sobre o histórico de janeiro de 2011 a 
março de 2014. Do total de vagas de emprego relacio-
nadas à Copa 710 mil são fixas e 200 mil temporárias 
(com carteira assinada).

Obras 
Investimentos em mobilidade urbana

Se confirmadas as projeções, o valor acrescido ao PIB por conta do 
Mundial será superior aos investimentos previstos na Matriz de Res-
ponsabilidades, um documento vinculante que estipulou as obrigações das autoridades 
e outras entidades vinculadas à Copa, que somam R$ 25,6 bilhões. 

O valor inclui R$ 8 bilhões usados na construção e reforma dos estádios, e o restante 
se refere a obras de mobilidade urbana, portos e aeroportos, além de investimentos em 
infraestrutura turística, segurança, telecomunicações e instalações complementares. 
Segundo a presidenta Dilma Roussef, as obras para a Copa que não ficaram prontas antes 
do Mundial serão concluídas. 

“Muitas obras no Brasil estão em andamento e não são destinadas à Copa. O Brasil é 
hoje um dos países que têm mais investimentos em mobilidade urbana, como metrôs, VLTs 
(Veículos Leves Sobre Trilhos), BRTs e corredores exclusivos. Todos esses investimentos 
ficarão prontos para os brasileiros. Mesmo os aeroportos, continuaremos a expandi-los, 
porque a nossa projeção é que logo chegaremos a 200 milhões de passageiros. E assim 
é também com portos e rodovias”, disse Dilma.

Empresas
Golaço também para 
as micro

Um conjunto de 43.910 micro e pequenas 
empresas e microempreendedores individuais que procuraram o 
Sebrae para se preparar para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 
esperava faturar até o último domingo, fim da competição, mais de 
R$ 500 milhões. Esse grupo de empresas participou do projeto Sebrae 
2014, iniciado em 2011.

“A gente tinha uma expectativa de que seria meio bilhão de reais. 
Passamos isso nesta semana e vamos divulgar um balanço após a 
Copa. É um sucesso”, afirmou o diretor-presidente do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Luiz Barretto, 
em coletiva no Centro Aberto de Mídia João Saldanha (CAM), no 
Forte de Copacabana. Para ele, o Sebrae ‘’já marcou vários gols’’ no 
torneio e continuará marcando após o evento: “Essa batalha está 
ganha para os pequenos negócios”, comemorou.
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EmPrEgO 

Neste 17 de julho, das 14h às 18h, 
será promovido um seminário entre 
o Comando Nacional dos Bancários, 

coordenado pela Contraf-CUT, e a Fenaban, 
para debater as novas tecnologias e o impac-
to no emprego e no atendimento bancário. 
A realização do evento foi um compromisso 
assumido pelos bancos durante as negocia-
ções da Campanha Nacional 2013 e ocorrerá 
no Hotel Intercontinental (Alameda Santos, 
1123), em São Paulo.

Estarão em discussão as mudanças tecno-
lógicas em andamento no setor financeiro, 
especialmente a implantação dos meios ele-

Comando Nacional dos Bancários e Fenaban 
debatem novas tecnologias nesta quinta, 17

Impacto no emprego para a categoria é prioridade do encontro

HSBC
Funcionários da área Operacional não podem ser 
cobrados nem avaliados por venda de produtos

Qualquer iniciativa nesse sentido deve ser denunciada ao Sindicato

A Regional ABC do HSBC está cobrando dos bancários da área Operacional a venda 
de produtos (TC), inclusive com ameaças na avaliação destes trabalhadores. Mas o 
pessoal dessa área não tem metas, e não pode ser cobrado nem avaliado por isso.

“A avaliação destes bancários não pode estar vinculada à venda de produtos”, reforça 
o diretor sindical e funcionário do HSBC Belmiro Moreira. Ele alerta que o Sindicato está 
atento e qualquer tipo de cobrança nesse sentido deve ser denunciado à entidade.

Vem aí a Festa dos Bancários
Será no próximo dia 29 de agosto a tradicional festa da categoria

Para participar, é preciso fazer 
reserva entre os dias 21/07 e 01/08, 
pelos telefones 4436-6312 ou 
4436-4371, das 9h às 18h. A lista de 
espera será feita de 04/08 a 08/08.

Já a entrega dos convites acontece 
de 11 a 22/08, na sede do Sindicato 
(rua Francisco Amaro, 87, Centro), 
das 8h às 18h. A entrega para os 
que estão na lista de espera será 
de 25 a 28/08. E atenção: convites 
não retirados até o dia 22/08 serão 
disponibilizados para as pessoas que 
estiverem na lista de espera.

SindiCAlizAçãO

Fique sócio do 
Sindicato

Sindicato forte se faz com 
participação da categoria

A campanha nacional 2014 está come-
çando e quem ainda não é sócio não 
deve perder essa oportunidade de 

fortalecer a categoria e ainda usufruir de 
vários benefícios exclusivos. Os sindicatos 
fortes são fundamentais para o avanço de 
direitos e conquistas, mas eles dependem 
da participação dos trabalhadores: quanto 
maior o número de sócios e sua presença 
nas assembleias e discussões, mais forte o 
Sindicato fica.

No ABC, os bancários podem contar com 
vários serviços oferecidos pela entidade. 
Desde assessoria jurídica até publicações 
voltadas ao interesse da categoria e convê-
nios que possibilitam descontos em vários 
serviços, nas áreas de educação, lazer, saúde 
etc. Nesse período de férias, inclusive, são 
várias as opções de agências de viagens e 
hotéis que oferecem descontos para os só-
cios. Confira mais sobre o assunto clicando 
em www.bancariosabc.org.br (serviços/
convênios).

trônicos de pagamento e a regulamentação 
do mobile banking no Brasil, já vigente em 
países como África do Sul, Quênia, Filipinas 
e Japão.

A ideia é discutir todas as implicações das 
novas tecnologias, sobretudo em relação 
à segurança do sistema e os impactos no 
emprego bancário, já que há altos investi-
mentos feitos pelos bancos e empresas de 
telecomunicações para atuar nesse novo 
nicho de mercado, mas os trabalhadores 
e entidades de proteção dos direitos dos 
consumidores não foram ouvidos sobre as 
possíveis consequências.
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