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ITAÚ

Banco quer dar ´tijolaço´ no emprego
Banco poderá fechar metade das agências em 10 anos por conta do avanço tecnológico; 

evitar demissões é prioridade para o Sindicato

Um corte de 15% nas agências do 
Itaú Unibanco nos próximos três 
anos e o fechamento de metade 

das atuais em uma década. Foi esse o 
cenário que o diretor-geral da área de 
varejo da instituição, Marco Bonomi, 
apresentou aos acionistas do banco 
durante reunião realizada há duas sema-
nas. Tanto que, ao divulgar a declaração 
de Bonomi em sua coluna Veja Merca-
dos, a revista Veja anunciou: “No Itaú 
Unibanco, menos tijolo, mais algoritmo”.

Ou seja: é uma confirmação – oficial - de menos bancários, mais 
dispensas e menos empregos em nome do avanço tecnológico. 
“Justamente no momento em que os trabalhadores elegem como 
prioridade na Campanha Nacional 2015 a questão do emprego, vem 
o diretor do banco com essa fala, que mais parece provocação”, 
destaca Marcelo Alves, diretor do Sindicato e funcionário do Itaú, 
lembrando que, apesar dos altos lucros e de passarem longe de 
qualquer crise, os banqueiros continuam a demitir. “E há ainda os 
casos pontuais, como do HSBC, onde o emprego está ameaçado 
por conta da venda do banco”, acrescenta o diretor sindical.

De acordo com a coluna da Veja, o “principal pilar da estraté-

gia digital do banco é a abertura das 
chamadas agências digitais, conceito 
que vai além do ‘internet banking’ 
tradicional, por incluir relacionamento 
com um gerente e equipe de apoio. No 
segmento Personnalité, por exemplo, 
os ‘clientes digitais’ têm acesso ao 
gerente de 7 da manhã à meia-noite, 
e se comunicam com ele e sua equipe 
por telefone, SMS, videconferência, 
email ou chat”. 

Uma jornada de trabalho inacredi-
tável, mas já em pleno funcionamento. “É um ambiente de trabalho 
de alto risco para a saúde física e mental do trabalhador”, aponta 
Marcelo.

Dados – Segundo os dados apresentados no encontro e divul-
gados na imprensa, em 2008, ano da fusão Itaú-Unibanco, 74% das 
transações do banco eram feitas por canais tradicionais (caixa, caixa 
eletrônico, e por telefone) e só 26% por digitais (internet e mobile). 
Hoje, de 65% a 70% das transações são feitas nos canais digitais, e 
o banco mais do que dobrou de tamanho de lá para cá.  Até o caixa 
eletrônico, que já foi considerado alta tecnologia e recebia 43% das 
transações do banco em 2008, agora responde por apenas 21%.

ESPORTE

Segunda rodada do Campeonato de 
Futebol Society 2015

No dia 29 de agosto, sábado, foi realizado a segunda rodada do Cam-
peonato de Futebol Society do Sindicato dos Bancários do ABC. Os 
jogos acontecem nas quadras do Top Spin na avenida Piraporinha, 

em São Bernardo do Campo. A próxima rodada será no dia 12/09. Veja 
abaixo os resultados e classificação:

BRADESCO / HSBC

Prejuízo é revertido e não
há justificativa para demissões
Primeiro semestre do ano termina com resultado positivo

O HSBC Brasil encerrou o primeiro semestre com lucro líqui-
do de R$ 32 milhões em relação ao prejuízo líquido de R$ 
16 milhões em igual período do ano passado. No segundo 

trimestre, o resultado foi de R$ 141 milhões. A informação é do 
jornal Valor Econômico, divulgada em 31 de agosto.

Considerando o resultado pelo padrão contábil IFRS, o lucro lí-
quido do banco foi de R$ 568 milhões no semestre, mais de quatro 
vezes o valor reportado em igual período de 2014. Segundo o Valor 
Econômico, o banco informou em comunicado que “os resultados 
apresentados hoje segundo as regras brasileiras de contabilidade 
foram reconciliados com aqueles apurados segundo as normas 
internacionais de contabilidade IFRS e apresentados pela sua con-
troladora, HSBC Holdings Plc, no início de agosto”. O balanço no 
padrão brasileiro não é auditado. 

O HSBC foi comprado pelo Bradesco por US$ 5,2 bilhões no 
início do mês, mas o negócio está sujeito à aprovação regulatória. 
“Os funcionários do HSBC têm que ser valorizados, e há plenas 
condições para que seus empregos sejam mantidos”, destaca o 
presidente do Sindicato e funcionário do banco, Belmiro Moreira.
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COMEMORAÇÃO

Na sexta-feira, 28 de agosto, o Sindi-
cato realizou a tradicional Festa dos 
Bancários, com um jantar dançante 

no Restaurante Florestal, em São Bernardo 
do Campo. Aproximadamente 2.500 pessoas 
participaram da festa em comemoração ao 
Dia do Bancário. "Essa festa é em homenagem 
e agradecimento a todos os bancários que 
lutam e por isso conquistam", disse Belmiro 
Moreira, presidente do Sindicato.

Diversos brindes foram sorteados durante 
o jantar para os bancários presentes. Além 
dos brindes sorteados, todos os participan-
tes da festa receberam uma agenda com um 
pouco da história do Sindicato.

Confira os ganhadores:
Televisão - Lilian (Bradesco) 
Câmara Fotográfica - Sibila (Caixa)
Smartphone - Bete (Itaú)
Bicicleta - Camila (Santander)
Tablet - Mônica (BB)

Dia do Bancário é festejado com tradicional jantar
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CAMPANHA NACIONAL 2015

A campanha nacional dos bancários des-
te ano tem como mote “Exploração 
não tem perdão”, apresentando os 

sete pecados do capital como Ostentação, 
Irresponsabilidade, Mentira, Terceirização, 
Ganância, Assédio e Discriminação. No Gran-
de ABC, porém, a campanha ganha marca 
regional nascida da criatividade dos artistas 

Uma campanha salarial cheia de 
ritmos e versos no Grande ABC

Artistas da Arca colaboram com produções teatrais e músicas para tornar luta dos bancários mais animada

Ostentação

Eu sou a Ostentação
E confesso: 

sou enjoada,
Só aceito gente rica,

Bem vestida, 
endinheirada.

E o meu café gourmet
Nunca vai ser 

pra você,
Gente diferenciada!

da Arca (Associação Ribeirãopirense de Cida-
dãos Artistas), que participam das atividades 
em bancos e ruas promovidas pelo Sindicato.

Além das performances teatrais, os artistas 
também colaboram com a criação de compo-
sições, como a apresentada durante o lança-
mento da campanha na região, no último 21 de 
agosto no calçadão da Oliveira Lima, em Santo 

André. Para quem perdeu, seguem abaixo os 
versos produzidos especialmente para cada 
“pecado” do capital, escritos pela artista Ma-
riana Carolina de Lima. Você pode declamar no 
ritmo que quiser: só não pode é perder o bom 
humor e a garra para levar adiante mais essa 
luta em busca da manutenção e ampliação de 
direitos da categoria bancária!

OS ´PECADOS` E SUAS DEFINIÇÕES
Irresponsabilidade

O assunto segurança
Nunca foi prioritário

Não protejo meus 
clientes. 

E nem mesmo o 
bancário

Sou a 
Irresponsabilidade,

Eu não tenho 
qualidade,

Faço todos de otário!

Mentira

“Mentira” ter pernas 
curtas, já é coisa do 

passado. Sou grande 
como meu lucro,

Mas não vem chorar 
salário... O meu real 
valor, Só mostro pra 

investidor,
Nunca conto pra 

bancário!

Terceirização

Como projeto de lei
Eu virei 

celebridade
Quero o fim dos 

seus direitos,
Chega de 

estabilidade!
Sou a terceirização,

Sou “assim” com 
seu patrão,

Já virei realidade!

Ganância

Meu negócio é só 
dinheiro, Cada vez eu 

quero mais
Não me importa se 

meus meios
São às vezes ilegais

E eu, Ganância, a todo 
instante, Com juros 

exorbitantes,
Vou tirando sua paz.

Assédio

Fico sempre na 
surdina, 

Esse é o meu segredo, 
Quando aumento 

uma meta,
Aumento também o 
seu medo. Eu sou o 

Assédio, Contra mim 
não há remédio,

Pois eu nunca 
retrocedo.

Discriminação

Tudo certo, dividido, 
cada um no seu lugar, 

Gente rica usa o 
banco, para o seu 
dinheiro aumentar

Mas o resto 
do povão

Para a 
lotérica

Eu vou mandar
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14º CECUT - Delegados presentes ao 14º Congresso 
Estadual da CUT São Paulo (CECUT), realizado de 

25 a 28 de agosto em Águas de Lindóia (SP), elegeram 
a nova diretoria da entidade até 2019. Douglas Izzo, 

professor de Geografia e de Sociologia da rede pública 
de SP, foi empossado presidente. Entre as estratégias 

para o próximo período está a defesa da reforma política 
como caminho para combater a corrupção, ações para 
a garantia dos direitos das crianças e adolescentes e a 

luta pela proteção ao emprego, entre outras. A paridade 
na condução da central - 50% de mulheres e homens 

na direção da CUT-SP - também representou conquista 
histórica neste congresso, do qual participaram integrantes 

de várias entidades, entre elas o Sindicato.
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CAMPANHA NACIONAL 2015

Após o lançamento da campanha salarial na região, os 
diretores do Sindicato deram início, em 25 de agosto, 
as reuniões em agências e demais locais de trabalho. O 

objetivo é conversar com os bancários e esclarecer sobre as rei-
vindicações e o andamento das conversas com os banqueiros, 
além do destaque para a importância da participação.

“O empenho de todos é fundamental para que possamos che-
gar a um bom desfecho”, destaca Gheorge Vitti, secretário geral 
do Sindicato. As primeiras agências onde as reuniões ocorreram 
foram as da rua Marechal Deodoro, em São Bernardo, com aber-
tura ao atendimento atrasada para as 11h. Nos dias seguintes os 
encontros aconteceram nas agências de outras cidades da região, 
como Ribeirão Pires, São Caetano e Santo André. 

As visitas vão continuar durante este mês de setembro. 
Acompanhe, abaixo, as negociações já ocorridas e os principais 
resultados. Até o fechamento desta edição, em 31 de agosto, não 
haviam sido divulgados os resultados da última negociação que 
ocorria com os representantes do Banco do Brasil. 

 Fenaban – Na primeira rodada de negociação, em 19 de 
agosto, a Fenaban não assumiu compromisso com a manutenção 
do emprego, negou a ocorrência de demissões e se mostrou con-
trária a adotar a Convenção 158 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que disciplina o término de contrato de trabalho 
e determina a necessidade de justificativas para a dispensa. 

 Banco do Brasil – Conversas sobre o emprego foram iniciadas 
no dia 24 de agosto, mas o banco sinalizou que não pretende 
repor as vagas do PAI. Revelou que existe uma administração 
de mão-de-obra e direcionamento dos serviços para adaptação 
a novas tecnologias e processos, como as agências digitais. Nos 
itens sobre condições de trabalho foram tratados assuntos refe-
rentes ao PCMSO e aos programas de saúde do trabalhador. A 
negociação sobre saúde e condições de trabalho prosseguiu no 
dia 25, mas terminou sem avanços.

 
Caixa Federal - A Caixa se manteve intransigente na primeira 

negociação da pauta específica da Campanha Nacional 2015, 
realizada em 27 de agosto. A empresa rejeitou a reivindicação de 
suspender o programa Gestão de Desempenho de Pessoas (GDP), 
informando que a posição é a de mantê-lo e ampliá-lo. Assédio 
moral e sexual e segurança bancária também foram abordados. 
A CEE/Caixa reivindicou ainda a prorrogação do Aditivo ao Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2014/2015, que expirou na segunda-
-feira, 31 de agosto, até a conclusão das negociações. A Caixa se 
comprometeu a atender esta reivindicação. 

baNCÁRIOS DO ABC DISCUTEM A CAMPANHA NAS agências
Objetivo é conversar sobre o andamento das negociações com a Fenaban e das específicas 

com a Caixa e Banco do Brasil, além de destacar a importância da participação

Veja mais detalhes das negociações e notícias da Campanha Nacional 2015 no site www.bancariosabc.org.br


