
Sindicato discute fusão de 
agências, horário estendido e 

outras pautas com o Santander

O Sindicato se reuniu com o Santander, no dia 2 de agosto, 
em Belo Horizonte, para tratar de demandas dos funcionários, 
como o fechamento de agências, ampliação do horário de 
atendimento, terceirização, metas abusivas, entre outros.

Os bancários foram representados pelo presidente 
do Sindicato, Ramon Peres, pela diretora da Fetrafi -
MG, Carolina Gramiscelli, e pelos diretores do Sindicato 
Davidson Siqueira e Wagner dos Santos. Já representando 
o banco, participaram Fabiana Ribeiro, diretora de RH 

Sindical, Mayara, Relações Sindicais, Vanessa Petinelli, do 
RH de BH, Camila Claudino, do RH de MG, e Cintia Diniz, 
diretora de Rede de Minas Gerais.

“Cobramos esclarecimentos sobre diversas demandas 
dos funcionários e que o banco tenha responsabilidade com 
os trabalhadores, com condições dignas de trabalho e sem 
exploração. Esperamos que o Santander traga respostas 
para os problemas apontados”, afi rmou Wagner dos Santos, 
funcionário do banco e diretor do Sindicato.

Agosto de 2022

Veja mais pontos discutidos na reunião no verso.

Horário
estendido

Diante de muitas reclamações dos 
funcionários, que não têm mais tem-
po para cumprir suas agendas após a 
ampliação do horário de atendimento, 
o Sindicato cobrou posicionamento 
do banco. As representantes do San-
tander afi rmaram que o banco não 
deseja impacto nas horas extras e que 
ainda serão feitas avaliações sobre a 
viabilidade da mudança.

Diante de muitas reclamações dos 

ampliação do horário de atendimento, ampliação do horário de atendimento, 
o Sindicato cobrou posicionamento 
do banco. As representantes do San-
tander afi rmaram que o banco não 

ampliação do horário de atendimento, ampliação do horário de atendimento, 
o Sindicato cobrou posicionamento 
do banco. As representantes do San-
tander afi rmaram que o banco não 

viabilidade da mudança.viabilidade da mudança.

Diante de muitas reclamações dos Diante de muitas reclamações dos 
funcionários, que não têm mais tem-
Diante de muitas reclamações dos Diante de muitas reclamações dos 
funcionários, que não têm mais tem-funcionários, que não têm mais tem-funcionários, que não têm mais tem-
po para cumprir suas agendas após a 
ampliação do horário de atendimento, 

funcionários, que não têm mais tem-funcionários, que não têm mais tem-
po para cumprir suas agendas após a 
ampliação do horário de atendimento, 

deseja impacto nas horas extras e que 
ainda serão feitas avaliações sobre a ainda serão feitas avaliações sobre a 
deseja impacto nas horas extras e que 
ainda serão feitas avaliações sobre a ainda serão feitas avaliações sobre a 
viabilidade da mudança.

funcionários, que não têm mais tem-funcionários, que não têm mais tem-

ainda serão feitas avaliações sobre a ainda serão feitas avaliações sobre a ainda serão feitas avaliações sobre a ainda serão feitas avaliações sobre a 

po para cumprir suas agendas após a 
ampliação do horário de atendimento, 
o Sindicato cobrou posicionamento 
do banco. As representantes do San-
tander afi rmaram que o banco não 

Falta de
segurança

O Sindicato denunciou a falta de se-
gurança em algumas agências em 
que foram retirados os vigilantes e 
ocorreram casos de intimidação de 
bancários e clientes. O banco afi rmou 
que irá averiguar as situações narra-
das e dará uma resposta ao Sindicato 
em breve.

Fechamento de 
agências e demissões

O Sindicato questionou o Santander 
sobre o fechamento de agências e 
demissões em BH e região. As rep-
resentantes do banco afi rmaram que 
as fusões ocorreram obedecendo 
critérios de área, número de clientes 
e fl uxo. O banco alegou, ainda, que 
as demissões não têm relação direta 
com os fechamentos. O Sindicato não 
concordou com esta posição, pois a 
maioria dos demitidos eram de uni-
dades fusionadas.
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Na reunião de 2 de agosto, o Sindicato cobrou do 
Santander respeito aos funcionários e funcionárias, com o 

fi m das pressões, do acúmulo de funções, das metas abusivas 
e do assédio moral. Saiba mais abaixo.

Exposição de ranking

Acúmulo de função e adoecimento dos funcionários

Metas abusivas e assédio moral

O Sindicato seguirá acompanhando a situação dos 
funcionários e funcionárias do Santander e cobrando 
do banco que sejam solucionados todos os problemas 
apresentados.

Quer denunciar alguma irregularidade? Fale Conosco!

Terceirização
 Em visitas presenciais, o Sin-
dicato constatou a exposição de nomes 
de funcionários e metas em quadros de 
unidades do Santander, o que contraria 
a cláusula 39 da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). Diante da denúncia apresentada na re-
união, as representantes do banco disseram que a práti-
ca não deveria estar ocorrendo e que a orientação dos 
gestores será reforçada.

 O Sindicato denunciou o acúmulo de funções e a sobrecarga de trabalho que se intensifi caram com 
a ausência dos GAs (gerentes de atendimento). A pressão é sentida, especialmente, por GGs e GNSs, que 
sofrem para cumprir todas as suas atribuições e prestar atendimento de qualidade. Isto gera, inclusive, adoeci-
mento dos trabalhadores.
 Segundo o banco, a questão é nova e a necessidade de se manter o GA está sendo avaliada em todas as agências. O 
Santander afi rmou ainda, que, com o tempo, a situação se estabilizará com a atuação dos GAs remotos.

 O Sindicato reforçou a denúncia em relação às cobranças excessivas de metas, as pressões e o as-
sédio moral. Funcionárias e funcionários têm sofrido com metas inalcançáveis do chamado “índice certo”, 
que se modifi cam durante o mês. As representantes do banco afi rmaram que realizarão uma nova reunião 
com o Sindicato especifi camente para explicar o funcionamento do sistema.
 Sobre o assédio moral, o banco afi rmou que há problemas na gestão de algumas unidades, mas 
que promove formação e reciclagem de gestores para melhorar o relacionamento com os funcionários. Disse, também, que 
questões pontuais devem ser encaminhadas pelo Sindicato para ser averiguadas pelo banco.

 O Santander vem abrindo empre-
sas para contratar funcionários com sa-
lários menores e sem os mesmos direitos 
da categoria bancária. Destas, segundo o 
banco, a única que virá para Belo Hori-
zonte será a Prospera. O Sindicato denuncia que a prática 
confi gura terceirização, já que os funcionários continuam 
abrindo contas, realizando empréstimos e contatando cli-
entes. Porém, sem as garantias da CCT.

fale_conosco@bancariosbh.org.br

ou aponte a câmera do seu
celular para o QR Code:

Associe-se ao Sindicato e receba seu kit
ou indique para ganhar cartões-presente

Tornando-se sócia ou sócio do Sindicato, você ganha 
seu Kit do Associado.
Caso já seja sócio, indique um colega para se associar e 
ganhe cartões-presente de R$ 25 nas Lojas America-
nas para cada indicada ou indicado que se sindicalizar.

Seja sócia, seja sócio!
Acesse agora:

sindicalizar.bancariosbh.org.br
ou use o qr code abaixo


