
O que esperar do 
futuro do trabalho?

Bancário 
Solidário: Doação: depósito

Bradesco (237)
Agência: 0046-9

Conta poupança: 46.284-5
CNPJ: 46.106.480/0001-70

Chave PIX: 46106480000170

13
 d

e 
m

ai
o 

de
 2

02
1 

– 
nº

 1
59

1

  App BancáriosCPS: convênios (Baixe em App Store ou Google Play) • www.bancarioscampinas.org.br 

 Facebook: @bancarioscps   youtube.com/bancarioscps   Twitter: @bancarioscps   Instagram: @bancarioscps   WhatsApp: (19) 99883-7717

cr
éd

it
o:

 C
lá

ud
io

 d
e 

O
liv

ei
ra

/M
ax

 F
ra

nc
io

li.



02

Bancário é essencial, vacina já
A Campanha para 
inclusão da cate-
goria no Plano Na-
cional de Imuniza-
ção (PNI) contra a 
Covid-19, uma vez 
que o serviço ban-
cário é classificado 
como essencial, ga-
nhou apoio no Con-
gresso Nacional.
O PL 1234/2021, de autoria do deputado federal Vini-
cius Farah (MDB-RJ), “determina que os trabalhos dos 
profissionais bancários sejam considerados serviços es-
senciais para fins de preferência na vacinação”.

Já o PL 1228/2021, de autoria do deputado federal Chi-
quinho Brazão (Avante-RJ), “inclui os trabalhadores da 
Previdência Social e do banco da Caixa Econômica Fe-
deral entre os grupos considerados prioritários no Pla-
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no Nacional de Operacionalização da Vacinação contra 
a Covid-19”.

E mais: a deputada federal Erika Kokay (PT-DF) apresen-
tou emenda ao PL 948/2021, de autoria do deputado fe-
deral Hildo Rocha (MDB/MA), incluindo os “trabalhado-
res dos Correios, os bancários, os fiscais agropecuários 
e as trabalhadoras e trabalhadores domésticos, como 
grupos prioritários no PNI contra a Covid-19. Neste mo-
mento, o PL tramita no Senado.

Contraf quer categoria no PNI
A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT), da qual o Sindicato é filia-
do, solicitou a vários deputados federais, inclusive à re-
latoria, a inclusão da categoria bancária no Projeto de 
Lei (PL) 1011/2020, de autoria dos deputados Vicenti-
nho Júnior (PL/TO), Rejane Dias (PT/PI), Zeca Dirceu (PT/
PR) e Vermelho (PSD/PR), que garante acesso à vacina 
contra a Covid-19 a todos os caminhoneiros. E, em ofí-
cio à deputada federal Celina Leão (PP/DF), relatora do 
citado PL 948/2021, a Confederação solicitou também 
a inclusão da categoria bancária no PNI. Cabe desta-
car que, no último dia 15 de março, a Contraf-CUT fez 
o mesmo pedido ao Ministério da Saúde. 
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Avaliação
Para a presidente do Sindicato, Stela, “as entidades 
sindicais defendem a vacina contra a Covid-19 para 
todos os brasileiros. Inclusive o Ministério da Saúde 
deveria adquirir vacinas suficientes e agilizar a aplica-
ção. Agora, defendemos a inclusão da categoria como 
prioritária no PNI porque o serviço bancário é essen-
cial e não parou durante a pandemia. Os trabalhado-
res bancários estão sob a ameaça de infecção, diaria-
mente. É urgente a vacinação”.
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Síndrome pós-Covid aguda
Dr. Li Li Min

Em pouco mais de um ano da pande-
mia causada pelo SARS-CoV-2 ainda 
nos encontramos presos a esse pesa-
delo, que já deixou marcas de dor e so-
frimento de perdas em mais de 400 mil 
famílias no Brasil.  O site do Ministério 
da Saúde no dia 4 deste mês maio traz 

o número de 13.442.996 de recupera-
dos. O termo “recuperado” deveria estar 

entre aspas, visto que,  descrições em lite-
ratura científica, relatos em mídias sociais dos 

próprios pacientes acumulam e apontam para uma reali-
dade preocupante sobre os sintomas que persistem,  além 
das quatro semanas da fase aguda da doença viral.

Esses sintomas persistentes compõem a nova Síndrome 
pós-Covid aguda ou Covid longa. A lista dos sintomas é 
extensa, praticamente envolve todos os sistemas e apa-
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relhos do nosso organismo. No pulmão, que é o prin-
cipal alvo, pacientes se referem a falta de ar de 20% a 
40%, com rebaixamento na capacidade física. No cora-
ção, relatos de palpitações em 9% dos casos e  5% com 
dor no peito, após seis meses. No sistema digestivo, al-
teração do ritmo intestinal persistente tem sido relata-
do, podendo ser devido a mudança da flora intestinal. 
Na parte dermatológica, relatos de rash (vermelhidão, 
coceira) na pele tem sido relato de 3%, após seis me-
ses, porém a queixa mais frequente é queda de cabelos 
em 20%. Na parte do sistema nervoso, a perda do olfa-
to tem persistido em 10% após seis semanas, sendo dor 
de cabeça em 40%, comprometimento da memória, di-
ficuldade de encontrar palavras ao falar e embotamen-
to, os outros sintomas relatados.

Na saúde mental, metade dos pacientes internados, po-
dem apresentar síndrome pós-traumática com sinto-
mas depressivos, ansiedade, insônia e compulsão.  Sin-
tomas depressivos e ansiedade são frequentes em até 
40%.  Fadiga é um sintoma relatado em metade dos ca-
sos sendo mais frequente os mais graves. A fadiga ca-
racterizada pela sensação de desgaste, cansaço e falta 
de energia tem um impacto no desempenho ocupacio-
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nal do indivíduo. O mecanismo da fadiga na síndro-
me pós-Covid aguda não é totalmente conhecido, visto 
envolver modelo teórico com componente psicológi-
co e emocional; o componente central, com o sistema 
nervoso e a função cerebral cognitiva; e o componen-
te periférico, com a capacidade cardiopulmonar e inte-
gridade músculo esquelético. Alguns estudos interes-
santes sobre fadiga apontam para comprometimento 
do funcionamento cerebral. O grupo da Unicamp faz 
observação que a conectividade cerebral apresenta um 
padrão diferente como estivesse funcionando de ma-
neira mais acentuada. O grupo  italiano faz observa-
ção que em pacientes com fadiga, o cérebro apresen-
ta comprometimento no sistema inibitório. Juntando 
as partes, a fadiga na síndrome pós-Covid aguda, pode 
ser decorrente de uma disfunção cerebral.  Contudo, 
o desafio maior está em como dar assistência a essas 
pessoas com sintomas diversos, cujo manejo necessita 
ser multidisciplinar com escala e abrangência nacional. 
Sem entrar em predições numéricas complicadas, cada 
um pode fazer seus próprios cálculos, pois a quantida-
de de pessoas que ainda enfrenta a longa recuperação 
é muito grande e isso irá impactar no sistema de saú-
de,  que  já encontra-se muito fragilizado na assistên-
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cia de casos agudos. Portanto, vale resgatar o ditado 
popular, “mais vale a pena prevenir do que remediar”, e 
no caso da Covid-19, basta seguir as recomendações: 
1) use máscara, 2) higienize as mãos com frequên-
cia, 3) mantenha distância física das pessoas (1,5 
metro), 4) não aglomere e não cause aglomeração, 
5) faça atividade física (150 minutos por sema-
na), 6) se tiver sintomas, procure o médico, se iso-
le para não contaminar outras pessoas, 7) vacine-
-se na hora que chegar a sua vez e também tome a 
vacina contra a gripe.
Dr. Li Li Min, coordenador do Departamento de Neurologia e professor titular de 
Neurologia da Unicamp.
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Em comemoração ao Dia do Trabalhador, 1º de maio, publicamos a seguir artigo do professor José 
Dari Krein, pesquisador e diretor do Cesit (Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho), 

do Instituto de Economia da Unicamp. O emprego é analisado diante dos avanços tecnológicos, 
das transformações no mundo bancário e da pandemia. O professor José Dari Krein aponta saídas.

O que esperar do futuro do trabalho: 
haverá emprego para todos?

José Dari Krein

O 1º de maio 
é para relem-
brar que o(a) 
trabalhador(a) 
precisa ter dig-
nidade e reco-
nhecimento, 
que não é “um 
instrumento” à disposição da empresa, mas uma 
pessoa humana que tem sonhos e quer ter pers-
pectiva de uma vida melhor. É um dia para ex-
pressar, de forma cristalina, que está na hora de 
reverter a piora de perspectiva do futuro para a 
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grande maioria dos que precisam trabalhar, espe-
cialmente os jovens e começar a distribuir melhor 
a riqueza gerada nos últimos anos.
Apesar de grandes possibilidades tecnológicas, o futuro 
do trabalho, dentro do atual contexto, é de preocupa-
ção para ampla maioria das pessoas. As mudanças re-
centes estão provocando uma situação mais desfavo-
rável aos (as) trabalhadores(as).

Caso não ocorram mudanças significativas: (1) não ha-
verá perspectivas de emprego (muito menos empre-
go de qualidade) para todos os disponíveis, os avan-
ços tecnológicos e as formas de organizar as atividades 
de produção de bens e serviços tendem a economizar 
a força de trabalho. Temos no Brasil hoje 32 milhões 
de pessoas subutilizadas; 2) poucos conseguem boas 
ocupações e uma grande maioria irá precisar desenvol-
ver ou inventar alguma atividade para conseguir um 
trabalho com renda, gerando uma crescente polariza-
ção social entre bons empregos e ocupações precárias. 
Por exemplo, somente 15% dos jovens universitários 
estão conseguindo um emprego no que se formaram; 
3) aumento das pessoas que não conseguem preencher 
os critérios para ter acesso aos benefícios sociais, tais 
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como se aposentar. É uma situação de crescente inse-
gurança social; 4) a ausência de perspectiva reafirma as 
discriminações contra mulheres, negros, pessoas com 
deficiência e jovens.

Um problema adicional é que as (não) “soluções” gover-
namentais, diferentemente de outros momentos histó-
ricos, vão no sentido de retirar direitos trabalhistas e so-
ciais e de responsabilizar cada pessoa pela situação em 
que se encontra no mercado de trabalho. Como pode 
ser visto, por exemplo, nas chamadas reformas traba-
lhistas e previdenciárias.

Mundo bancário
As transformações que estão ocorrendo na categoria 
bancária é um bom exemplo. As operações financeiras 
estão aumentando fortemente, com o avanço de uma 
economia sob o domínio das finanças. O trabalho ban-
cário também está em profunda mudança com os avan-
ços tecnológicos e as novas formas de intermediação 
financeira. Os contratados como bancários estão dimi-
nuindo, quase 150 mil postos a menos hoje do que em 
2012. Lembrando que quase metade da categoria é de 
banco público, que é importante na composição total, 
mas está sob forte ataque e pode ser reduzida se as pri-



12

vatizações avançarem como promete o atual governo. 
Enquanto isto, cresceram muito os contratados como 
não bancários (securitários, trabalhadores de coopera-
tivas de crédito, agentes autônomos, correspondentes, 
terceirizados e trabalhadores em fintechs), com condi-
ções de trabalho inferiores quanto à remuneração, jor-
nada, forma de contratação e representação sindical. 
No entanto, esses trabalhadores estão majoritariamen-
te inseridos nas cadeias de valor dos próprios bancos 
do País, seja pelo controle, pela participação acionária 
direta ou por parcerias. Por exemplo, o salário médio de 
um trabalhador de cooperativa de crédito  é pratica-
mente a metade do recebido por um bancário, e a jor-
nada é de 40h semanais. Um agente autônomo está na 
total insegurança, pois não tem direitos assegurados. 
Talvez seja o desenho para a maioria no futuro, se per-
manecer a atual tendência.

A pandemia tende a acelerar os processos de mudan-
ças, inclusive de racionalização do uso do trabalho e, ao 
mesmo tempo, vai aprofundar as mudanças na forma 
de organização da atividade bancária. Por exemplo, o 
teletrabalho é uma realidade que irá se consolidar para 
uma parte dos bancários.
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Saídas coletivas
Tem saída, sim. A pandemia está mostrando que pre-
cisamos de uma sociedade mais coordenada para en-
frentar os problemas estruturais e que o Estado precisa 
recuperar seu protagonismo na construção de saídas 
coletivas e não de responsabilização de cada indivíduo.

Por exemplo, se o governo nos últimos anos tem desem-
penhado a função de socorrer recorrentemente o siste-
ma financeiro, porque ele não pode assumir a respon-
sabilidade de garantir trabalho, socialmente útil, para 
todos as pessoas na sociedade? Temos muitas neces-
sidades a serem supridas para termos uma sociedade 
melhor, o que pode ser um fator de criação de ocupa-
ções. E o dinheiro? Estamos na sociedade da abundân-
cia, uma capacidade de geração de riqueza até agora 
desconhecida na história da humanidade, mas ela está 
sendo concentrada nas mãos de poucos. O Estado tem 
condições de gerar gastos e financiá-los para conse-
guir ativar a economia, pois, com o crescimento, os re-
cursos investidos voltam, como está propondo no mo-
mento o presidente Joe Biden nos Estados Unidos.

Por que não criar um amplo programa para dar ocupa-
ção aos jovens que estão se formando nas nossas uni-
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versidades? É um investimento que dará retorno eco-
nômico e social em futuro muito próximo. Para isto é 
fundamental mudar o pensamento hegemônico atu-
al, começar a tributar os mais ricos, ter um novo pro-
jeto de desenvolvimento social e ecologicamente sus-
tentável.

Assim como é fundamental recolocar a necessidade de 
repartir os trabalhos úteis, por meio de uma redução da 
jornada de trabalho, de combater todas as formas de 
discriminação e de valorizar quem trabalha, especial-
mente os que estão em atividades consideradas essen-
ciais. Isso somente é possível com o reconhecimento de 
que precisamos ter ação coletiva, o que requer respei-
tar e fortalecer os nossos sindicatos. Democracia e jus-
tiça social somente são viáveis com a existência de or-
ganizações fortes de representação dos trabalhadores.

Vamos honrar os nossos antepassados que deram a vida 
na luta por direitos, melhores condições de trabalho e 
uma sociedade mais justa. Neste 1º de maio, vamos re-
cuperar a história de que a forma de organizar a produ-
ção de bens e o trabalho depende das ações humanas 
e é possível, pelos avanços tecnológicos e de acumula-
ção de riqueza, ter trabalhos dignos para todos, em que 
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cada um trabalhe para viver e não somente viva para 
trabalhar, ou seja, trabalhe menos horas e possa viver 
todas as dimensões da existência.
José Dari Krein, professor, pesquisador e diretor do Cesit (Centro de Estudos Sindicais e de 
Economia do Trabalho), do Instituto de Economia da Unicamp

Emprego: construir saídas
O mundo do trabalho sofre transformações cíclicas, 
desde o início da revolução industrial, na segunda 
metade século XVIII. A tecnologia é a mola propul-
sora. Cabe aos sindicatos acompanhar e buscar a re-
gulação das novas formas de trabalho e garantir di-
reitos aos trabalhadores seja no chão de fábricas ou 
nas plataformas digitais.

Nesse sentido, o Sindicato está aberto ao diálogo com 
os bancos e defende essa tese junto ao Comando Na-
cional dos Bancários. Em outros termos, existem hoje 
vários segmentos dentro do sistema financeiro sem 
representação, sem acordos coletivos. Diante da cha-
mada Revolução 4.0, é hora de regular as novas ati-
vidades. É preciso não apenas olhar para futuro, mas 
encontrar saídas, abrir novas oportunidades.

A Diretoria
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Itaú, Bradesco e Santander 
faturam alto no trimestre

O lucro líquido dos três 
maiores bancos privados do 
país (Itaú, Bradesco e San-
tander) disparou no pri-
meiro trimestre deste 2021, 
quando a pandemia de Co-
vid-19 completa 12 meses. 
O Itaú lucrou R$ 6,4 bilhões, 
alta de 63,5% em relação ao 
mesmo período de 2020. Já 
o Bradesco faturou R$ 6,5 
bilhões, alta de 73,6% e o Santander abocanhou R$ 
4,0 bilhões, alta de 4,1%. No caso do banco espa-
nhol, o maior lucro trimestral.

Alta lucratividade
Itaú: Segundo análise do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), “ain-
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da que as receitas da intermediação financeira tenham 
caído, as despesas caíram mais, gerando um resultados 
bruto positivo de R$ 13,7 bilhões e permitindo o cres-
cimento do lucro líquido”. 

PDD e pessoal: “As despesas com provisão para deve-
dores duvidosos (PDD) foram reduzidas em 71,1% em 
relação ao mesmo período de 2020, totalizando R$ 3,1 
bilhões em março deste ano”. As despesas de pessoal, 
por sua vez, esclarece o Dieese, cresceram 18,5%, so-
mando R$ 6,2 bilhões.

Bradesco: Segundo o relatório do banco, o crescimen-
to observado em relação ao primeiro trimestre de 2020, 
é “reflexo de menores despesas com PDD e da redução 
das despesas operacionais, além do aumento da mar-
gem financeira com clientes e mercado e do resultado 
das operações de seguros”. 

PDD e pessoal: As despesas com provisão para deve-
dores duvidosos (PDD) foram reduzidas em 35,7% em 
relação ao mesmo período de 2020, totalizando R$ 4,7 
bilhões em março deste ano. As despesas de pessoal, 
incluindo a PLR, caíram 4,6%, somando R$ 4,8 bilhões.

Santander: Segundo do Dieese, o banco espanhol “ace-
lera a tendência de forte crescimento dos últimos anos”. 
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Mesmo durante a pandemia “cresceu o número de clien-
tes, especialmente o número de clientes digitais”. As re-
ceitas de tarifas e prestação de serviços cresceram 8,2% 
em 12 meses, passando para R$ 4.852 bilhões.

PDD e pessoal: As despesas com provisão para devedo-
res duvidosos (PDD) recuaram 7,7% em relação ao mes-
mo período de 2020, totalizando R$ 3,2 bilhões no pri-
meiro trimestre deste ano. As despesas de pessoal, estão 
em queda: R$ 2.249 bilhões no primeiro trimestre deste 
ano; R$ 2.352 bilhões no mesmo período de 2020.

Despesas administrativas: Em função do home office, 
o Santander economizou R$ 42,8 milhões em quatro 
itens (alugueis, transportes e viagens, serviço do siste-
ma financeiro e manutenção e conservação de bens) 
em relação ao mesmo período de 2020.

Economista do Dieese avalia
Para a economista Vivian Machado, técnica do Dieese, 
“é um resultado muito expressivo para um ano de pan-
demia e com um cenário econômico tão delicado no 
país”.

Quanto à PDD, Vivian Machado esclarece: “no 1º trimes-
tre do ano passado, houve queda nos balanços, mas não 
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necessariamente por problemas na atividade financei-
ra. O que houve é que, diante de um cenário imprevi-
sível, com a pandemia decretada, os bancos subiram o 
provisionamento, temendo uma explosão da inadim-
plência (não pagamento de empréstimos e outros com-
promissos)”. 

No primeiro trimestre deste ano, como demonstram os 
balanços, os bancos reduziram a PDD. “Essa é uma das 
razões do crescimento expressivo que se observa em 
relação ao 1º trimestre de 2020”, explica a economista 
do Dieese.

Itaú: Raio-X
Funcionários: 84.415 (Brasil)
Postos de trabalho: abertura de 2.308 em 12 meses (áreas de TI e incorporação 
dos trabalhadores da ZUP/tecnologia).
Agências físicas: 3.041 (fechadas 115 no país em 12 meses).
Agências digitais: 195

Bradesco: Raio-X
Funcionários: 88.687
Postos de trabalho: 8.547 fechados em 12 meses.
Agências físicas: 3.312 (1.088 fechadas em 12 meses).
Unidades de Negócios: 766 (700 abertas em 12 meses)

Santander: Raio-X
Funcionários: 44.806
Postos de trabalho: 2.386 fechados em 12 meses. Abertura de 207 no primeiro 
trimestre deste ano.
Agências: 2.119. Entre 2015 e 2019, o Santander aumentou 66 agências. Desde 
então, 209 foram fechadas.
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Lucro recorde. 
Meta recorde

Os três maiores bancos privados do país 
(Itaú, Bradesco e Santander) bateram 

o recorde de lucro no pri-
meiro trimestre deste ano. 

No mesmo ritmo, os bancos 
exigem que os funcionários batam o 

recorde em metas que, na maioria das vezes, são abusivas. Na 
verdade, inatingíveis, ainda mais em tempos de pandemia de 
Covid-19.

A cobrança exagerada dos gestores, diariamente, gera inse-
gurança, medo, ansiedade, estresse e resulta no adoecimento 
do trabalhador bancário. O que é desumano. O vice-presiden-
te do Sindicato, Lourival Rodrigues, orienta os bancários a de-
nunciarem os excessos. “Como o problema ocorre em todos 
os bancos, o Sindicato defende a abertura de negociação com 
a Fenaban, em mesa específica ou mesmo no Comitê de Cri-
se que discute medidas e protocolos de prevenção contra a Co-
vid-19. Quanto aos abusos ocorridos em Campinas e Região, 
os bancários devem informar o Sindicato, possibilitando assim 
ações pontuais”. O vice-presidente destaca outro caminho: de-
núncia no Ministério Público do Trabalho (MPT).
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Bradesco
Lourival (19) 99883-7794
Eduardo (19) 99883-7971
Daniel (19) 9 9883-7434
Gustavo (19) 99883-7244
Jacó (19) 99883-7779
Silva (19) 99695-0508
Vagner (19) 99883-7734

Banco do Brasil
Elisa (19) 99883-7195
Linda (19) 99883-7852
Marcos Eduardo (19) 99732-3311
Cida (19) 99883-7806.

Caixa Federal
Pipoca (19) 99883-8287
Marcelo Lopes (19) 99863-7612
Lilian (19) 99787-0247
Silvio (19) 99883-7479.

Itaú
Vander (19) 99883-7685. 
Daniele (19) 99659-5145

Santander
Stela (19) 99883-8352
Cristiano (19) 99883-7736
Patrícia (19) 99883-7152.

Assessores
Carla: (19) 99883-7706
Celso: (19) 99883-7715
Noel: (19) 99883-7837
Walter: (19) 99883-7590.

Ligue para os diretores e 
assessores do Sindicato.

Expediente - O BANCÁRIO - Publicação do Sindicato dos Bancários de Campinas e 
Região. Presidente: Ana Stela Alves de Lima. Jornalista Responsável: Jairo Gimenez 
(Mtb 13.683). Diretor de Imprensa: Cristiano Meibach. Criação: Airton Francisco. 
Sede: Rua Ferreira Penteado, 460, centro. Fone: (19) 3731-2688 - Clube: (19) 3251-
3718. Subsedes: Americana: (19) 3406-7869 - SJB Vista: (19) 3622-3514. Internet: 
www.bancarioscampinas.org.br. E-mail: jorbanc@bancarioscampinas.org.br. Filia-
do à FEEB SP-MS, Contraf-CUT e CUT.

Bancário (a),  
junte-se ao Sindicato.  
Abrace a luta.




