
ESPECIAL RAIOS (BRADESCO)

PROJETO ATENDIMENTO
PREJUDICA CLIENTES E 

TRABALHADORES NO BRADESCO

O lucro líquido do Bradesco em 2014, anunciado 
em janeiro, foi de R$ 15,359 bilhões, o que repre-
senta um aumento de 25% em relação ao ano 
anterior. Além disso, é o segundo maior lucro da 
história já registrado por uma instituição � nan-

ceira no Brasil e o mais alto já registrado pelo banco. Já as 
receitas de tarifas e prestação de serviços chegaram a R$ 21,8 
bilhões, com alta de 12%. Apenas com essa receita, o Brades-
co cobre 151% do total de despesas de pessoal.

Mesmo com toda essa rentabilidade, o Bradesco, como os 
demais bancos privados do país, segue a tendência de redu-
zir postos de trabalho. Em dezembro de 2013 eram 100.489 
e no mesmo mês de 2014, eram 95.520 bancários, ou seja, 
foram 4.969 cortes em seu quadro de funcionários, mesmo 
período em que o banco ganhou 200 mil novos correntistas, 
o que gerou sobrecarga de trabalho.

Como se isso não bastasse, o banco diminuiu sua rede de 
atendimento. As 4.674 agências foram reduzidas para 4.659 e 
os postos de atendimento de 3.586 para 3.486. Em contraparti-
da, aumentou a rede de correspondentes bancários em 6,7%, 
chegando a 50.006 pontos de atendimento, outro fator 
que contribuiu para o desemprego na categoria.

Outro problema é o Projeto Atendimento, im-
plantado pelo Bradesco em 2014 e criticado 
pelo movimento sindical. Os sindicatos 
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recebem reclamações do caos causado pelo projeto, que por 
meio de uma triagem, tem a � nalidade de reduzir autentica-
ções na boca do caixa, e assim, empurrar os clientes para o 
autoatendimento.

Com esse projeto, aumentaram as filas e o tempo de 
espera, o que tem causado revolta dos correntistas e usu-
ários, além de estresse nos trabalhadores bancários. Como 
se não bastasse a demora nas filas e a triagem, obrigam os 

clientes a utilizarem os 
caixas eletrônicos que 
não são suficientes em 
muitas agências. Mui-
tos sindicatos já reali-
zaram manifestações 

contra essa prática ado-
tada pela instituição.  

“Este novo projeto 
traz insegurança e desesta-

biliza a rotina dos funcionários, 
além disso, o banco não está respei-

tando o direito de escolha dos clientes 
com triagem para o atendimento. A redução 

de quase cinco mil postos de trabalho em um 
ano também é inadmissível”, a� rma Alberto Mara-

nho, diretor de Bancos Privados da FETEC-CUT/SP.



TRABALHADORES DEBATEM 
COM BANCO PROGRAMA DE 

RETORNO AO TRABALHO

O Banco Central (BC) possui resolu-
ções normativas que especi� cam o que 
as instituições � nanceiras podem e não 
podem fazer.

A resolução 1.865/91 do Banco Central 
veda a discriminação entre os clientes e 
não clientes para pagamentos de serviços 
básicos, como água, luz, gás e telefone, 
cobrados por empresas com as quais os 
bancos têm liberdade de fazer convênios.

Além disso, a resolução 3.694/2009 diz 
que os bancos não podem recusar ou di� -
cultar o acesso aos canais de atendimento 

convencionais, inclusive aos guichês de 
caixa. Mesmo que haja meios alternativos, 
a escolha deve ser do consumidor.

Segundo o Instituto de Defesa do Con-
sumidor (Idec), a única exceção é de haver 
tal previsão no contrato mantido entre a 
instituição � nanceira e a concessionária 
prestadora do serviço de consumo.

“Os clientes e usuários de bancos que 
se sentirem lesados com o atendimen-
to bancário devem denunciar. O cliente 
não pode ser discriminado por seu poder 
aquisitivo, por ter mais ou menos dinheiro 

na conta. Os bancos demitem muito mais 
do que contratam, o que sobrecarrega os 
trabalhadores e prejudica os clientes”, a� r-
ma Luiz César de Freitas, o Alemão, presi-
dente da FETEC-CUT/SP.

 
ONDE DENUNCIAR
 Banco Central – atendimento 145

ou www.bcb.gov.br
 Procon – www.proconsp.gov.br
 Idec – www.idec.org.br

Correntista é consumidor e tem direitos
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1. Emprego
2. Fim do assédio 

moral e das metas 
abusivas

3. Igualdade de 
Oportunidades

4. Implantação do Plano 
de Cargos, Carreiras e 
Salários

5. Auxílio Educação

6. Programa de Retorno 
ao Trabalho

7. Melhorias no Plano 
de Saúde

8. Contratação da 
remuneração total

9. Investimento em 
segurança

10. Programa Treinet no 
horário de trabalho 

e sem pressão
11. Parcelamento
 do Adiantamento
 de Férias
12. Livre acesso do 

dirigente sindical aos 
locais de trabalho

13. Respeito ao
 direito de greve

Reunião do Coletivo Estadual dos funcionários do Bradesco

PAU TA D E R E I V I N D I C AÇÕ E S

A FETEC-CUT/SP esteve pre-
sente na última reunião da 
Comissão de Organização 
dos Empregados (COE) Bra-
desco, em fevereiro, em que 

os representantes dos trabalhadores de-
bateram, entre outros temas, o programa 
apresentado pelo banco em 2014 sobre 
o retorno ao trabalho, a � m de melhorar 
a proposta até que tenha como priorida-
de a saúde do trabalhador.

A proposta apresentada pelo banco 
contem vários problemas em relação à 
legislação vigente, inclusive não está 
em sintonia com a Norma SA 8000, que 
inclui todos os requisitos para uma cor-
reta avaliação das condições do local de 
trabalho. “Uma das questões que faltam 

no programa são mudanças estruturais 
nos locais de trabalho para receber o 
bancário que permaneceu afastado”, 
lembra Maria de Lourdes Silva, a Malú, 
diretora da FETEC-CUT/SP.

Esse tema já foi debatido com o ban-

co, porém, os representantes dos traba-
lhadores querem continuar as discus-
sões para que o foco do programa seja 
a saúde do trabalhador.

Outras demandas
Mesmo já somando conquistas im-

portantes como o Abono-Assiduidade 
e o Vale Cultura, os funcionários do 
Bradesco têm uma série de reivindica-
ções em sua pauta. (veja ao lado)

“Os trabalhadores querem avanços 
reais. O Bradesco já conhece nossas rei-
vindicações. Lutamos por qualidade de 
vida e valorização aos bancários, que se 
esforçam diariamente por resultados e 
vivem a expectativa de serem reconhe-
cidos em seu potencial pro� ssional em 
meio a tantas cobranças”, reforça Malú.


