
O Santander Brasil está na contramão da matriz. Enquanto na Espanha recuo no 
processo de terceirização, em terras brasileiras precarização do trabalho acelerada.

O ano de 2022 foi aberto com ampla terceirização da área de tecnologia ao trans-
ferir todos os funcionários para a F1RST, empresa do próprio conglomerado. Já 
no último dia 31 de maio anunciou a transferência dos funcionários da área de 
investimentos para a corretora Santander, onde todos são “sócios".

Essa manobra do Santander, amparada pela nefasta reforma trabalhista de 2017, 
implantada pelo governo Michel Temer, retira os trabalhadores da representação 
dos sindicatos bancários e da proteção da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
da categoria. O que é inaceitável.

Mas, os abusos do banco espanhol não se limitam em precarizar o trabalho. A 
pressão por metas abusivas, a sobrecarga de função dos gerentes de negócios e ser-
viços (GNS) com tesouraria, dado que extinguiu o cargo de gerente administrativo, 
e a prorrogação da jornada dos novos contratados, por exemplo, viraram rotina.

Resultado: adoecimento dos bancários, independente da função/cargo. De acordo 
com o Ministério Público do Trabalho (MPT), segundo matéria no jornal Folha 
de S. Paulo (edição de 22/07/22), “a cada duas horas e 48 minutos um empregado 
do Santander desenvolveu doença ocupacional mental em 2014, com 2.057 auxí-
lios-doença acidentários por doenças mentais concedidos pelo INSS entre 2010 e 
2015”. Imagine nos dias atuais.

A citada matéria do jornal Folha de S. Paulo relata que o Santander foi condena-
do pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) a pagar R$ 274,4 
milhões de indenização por danos morais coletivos. Em ação ingressada em 2017, 
o MPT "acusa o banco de assédio moral organizacional, cobranças excessivas e 
fixação de metas abusivas”. E mais: em sua sentença, o TRT-10 proíbe o Santander 
de cobrar metas abusivas de seus funcionários. Cabe recurso do banco.

Os sindicatos sempre manifestaram disposição em discutir e negociar as mudan-
ças dentro do ramo financeiro. Com o Santander, não é diferente. Porém, o banco 
espanhol muda e depois avisa os representantes dos trabalhadores bancários.

Uma frase contra tanto desrespeito: Basta, Santander.
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