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 No capitalismo financeirizado a busca por 
competitividade e produtividade tem como parâmetro 
o “curto prazo”;  

 

 

 Papel das TI´s no sistema que opera 24 X 7; 

 

 

 



Pilares da Reestruturação Produtiva:  

 

• Fusões e Privatizações; 

 

• Novas formas de organizar o trabalho - Flexibilizar 
(jornadas, salários, formas de contratação); 

 

• Inovações Tecnológicas. 

 



TI´s   

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO  
 
 

 
 
Década 90 
 início do uso da plataforma internet nos bancos. 
 

 
Sistemas de processamento em tempo real 
 
Ex: TED (Transferência Eletrônica Disponível) 
 
 
 
Banco do Brasil – 95% das operações são feitas por meio dos canais 
automatizados. 
 
Bradesco – 93% das operações são feitas em canais digitais sendo 73% em 
smartphones. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Desafios colocados à ação sindical 

 
 
 
 
 
 
 

Custo 
transação 
bancária 
estimula a 
queda do 
atendimento 
presencial  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Custo médio 
por canal 



Fonte: Booz&co. 



 
FACILIDADES RELACIONADAS  
AS TI´S E TELECOMUNICAÇÕES 

 EM LARGA ESCALA 
 
 

 
Acesso à internet via CELULAR nos domicílios brasileiros ultrapassou o 
acesso via microcomputador em 2014. 
 
 
 
 
Microcomputador recuou 88% para 76% 
 
Celular cresceu 53% para 80% 
 
 
 
 
 



Celular  
funciona como uma carteira digital 

 



Novos arranjos de pagamento  
 

 
 
as novas funcionalidades possibilitam que o sistema de pagamentos reduza a 
intermediação bancária. 
 
 
Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013 
 
possibilita a participação do setor de telecomunicações na oferta de serviços de 
pagamento. 
 



NOVOS ARRANJOS DE PAGAMENTOS 
 

VANTAGENS declaradas pelas instituições aos clientes: 
 
 
•Maior segurança – menor quantidade de dinheiro em espécie circulando; 
 
•Não precisa ter conta em banco; 
 
•Maior acessibilidade e mobilidade; 
 
•Tarifas menores. 



VANTAGENS NAS TARIFAS? 
 

** Saques em caixas eletrônicos. Rede Banco 24 horas. 
Saques em caixas eletrônicos Rede doméstica BB – tarifa gratuita, se  Rede Externa  3,00.  



Inovações são constantes... 
 
 
Novos terminais de pagamento 
 “Smart POS” (maquininhas de cartões) 
 
 
 
Pagamentos realizados por meio de 
aproximação do celular – tipo 
smartphone -  com uso tecnologia NFC 
(Near Field Communication ou 
Comunicação de Campo Próximo). 
 
 
 
Terminal para o Correspondente 
Bancário, pois terá mais aplicativos que 
possibilitam as diversas formas de 
pagamento e operações de caixa. 
  



Inovações são constantes... 
 
 
CARTÃO VIRTUAL é descartável.  
 
Visa eliminar barreiras relacionadas com o risco de fraude. 
 
Fraude é, portanto, preocupação que envolve o cliente.  
  



TENDÊNCIAS ANUNCIADAS e EM FASE DE APROFUNDAMENTO: 
 
•Fim do dinheiro em espécie  
 
 
•Senhas tendem a ser substituídas por uso da biometria 
 
 
 



BIG DATA  
 
Grande volume de dados que circulam dentro e fora das empresas, 
operados em alta velocidade e oriundos de fontes variadas. 
 
  
 
 
 



BIG DATA  
 
 
  
 
 

Integração  do sistema corporativo com mídias sociais . 
 
 
 
 

Softwares agregam informações sobre hábitos e desejos dos clientes. 
 
 
 



BIG DATA  

Dados estruturados 



BIG DATA  
 
 
  
 
 
 

Dados  não estruturados 
Dimensão sobre o que se passa em apenas 1 minuto nas redes sociais 



Geolocalização e outras formas de rastrear 
ações dos clientes são possíveis. 

 
Exemplo para o setor bancário - o cliente de 
determinado banco faz uma viagem 
internacional. Isso significa que ele poderá se 
interessar em ampliar o limite de seu cartão 
internacional, fazer saque em rede mais 
próxima, acessar informações sobre a conversão 
da moeda e ainda receber dicas de 
conveniência com base nos dados de seu 
histórico de consumo no Brasil observados no 
cartão de crédito. 

Quais são os limites entre  
a facilidade de acesso e a privacidade? 

Monitoramento: 
 
Cartão de crédito; 
Celular; 
Uso de redes sociais; 
Imagem capturada por câmeras. 



 
Agências Digitais 

 
 

 
Banco do Brasil possui 110 Escritórios para atendimento digital (clientes Estilo) 
 
 
Itaú possui 108 agências digitais e anuncia que este ano chegará a mais de 130. 
 
 
 
 
 
 



TI´s - Tecnologias da Informação 
 
 

Agências Digitais 
 
 

 
 
 
 

Reprodução site Banco do Brasil 









Atendimento presencial responde a 3,9% das operações bancárias realizadas. 





Jornal O Globo, 03.04.16 



Agências físicas se transformarão em  
 
 
Consultorias  financeiras 

Nos quatro primeiros meses de 2016, 
foram fechados 4.553 postos de emprego 
bancário em todo o país 



 

 Modelo Caixa Eletrônico do 
Bradesco que será massificado 
dispensa uso de envelope, faz 
depósito on-line; usa notas 
recicladas e fornece troco;  

 

 

 

 Caixas Eletrônicos no mundo 
servem basicamente para sacar e 
retirar extrato. No Brasil possuem 
400 tipos de funcionalidades. 

 



Depósito de cheque via celular.  
 
Sem intermediação da agência ou processamento interno.   
 
Sujeito aos prazos normais da compensação. 



App carro Ford: 
 Localiza pontos Bradesco mais próximos e faz recarga cel. Pré-pago 

Google Glass 
Localiza endereços relacionados a produtos e serviços 

Bradesco 

App Bradesco Apple Watch 



 
Os bancos em média possuem de 500 a 800 
processos de trabalho. A digitalização e 
automação reduzirão cada vez mais etapas 
de trabalho;  

 
Ex: sistemas que ofertam crédito saíram do 
manuseio em 35  para apenas 3 telas; 
 
 
Robôs executam tarefas mais extensas, 
distribuem chamadas, controlam planilha de 
produção dos trabalhadores; 
 
Proliferação dos Sistemas de Comunicação 
Instantâneo. 
 
 
 
 
 

 

Interior do Polo Administrativo  
de  um banco grande porte 



 
Telebanco: os 4 milhões de usuários realizaram 278 
milhões de transações, sendo que 93% das ligações são 
retidas na Unidade de Resposta Audível (URA) e 7% 
derivadas para atendimento personalizado 
 
Crédito Imobiliário Digital Bradesco – Transforma a 
experiência de aquisição do Crédito Imobiliário 
Bradesco, tornando o processo 90% digital e mais 
sustentável. A contrata- ção se dará em duas etapas 
on-line (1ª etapa: simula- ção e pré-aprovação; 2ª 
etapa: preenchimento e envio de formulários) e uma 
etapa presencial (registro, assinatura e liberação do 
contrato). Para validar o conceito do novo processo, 
foi realizada uma Prova de Conceito com um grupo 
de onze funcionários, resultando na efetivação de 
cinco contratações do crédito. Os principais valores 
agregados são: para o Cliente, é a redução do tempo 
na aquisição do crédito; para a Organização, é a 
otimização e o ganho de eficiência no processo; e para 
a Sociedade, é a redução do consumo de pape 
 
 
 
 

 

Interior do Polo Administrativo  
de  um banco grande porte 



Trabalhador é monitorado o tempo todo  
 

Controle sobre ponto eletrônico; 
Controle sobre e-mails;  
Controle sobre o uso de Internet; 
Gestor pode acessar sua tela de trabalho; 
Controle de produtividade individualizado e em real time; 
Software controla quanto tempo foi gasto em cada ação 
 (excell, e-mail, leitura de circulares); 
Portal dá orientações de trabalho; 
Normas e circulares são lidas e assinadas virtualmente. 

 



4589 

5694 

8388 

Esforços repetitivos Transtornos mentais Outras doenças

Motivo do afastamento dos  
bancários do trabalho 

 

Fonte: INSS – Estatísticas: Segurança e saúde ocupacional – Previdência Social.. Ano 2013 . Elaboração da Autora. 

 



 

 

Direção e 
Superintendências 

Gerência e Coordenação            
Gerente Regional, Gerente 
Geral de Agência, Gerente 
Departamental, Gerente 

Executivo e Coordenador. 

Analistas/ Técnicos/ Comercial                             
Gerente Comercial, Gerente de Contas, 
Gerente de Relacionamento, Gerente de 

Produtos, Supervisor de Agência, Analistas, 
Especialista, Tesoureiro (Agência) e 

Assemelhados. 

Operacional/ Administrativo                                                                       
Caixa, Auxiliar Administrativo/Escrituário, Assistente 

Administrativo, Atendente, Secretária, Monitor de 
Atendimento, Operador Call Center, Agente Comercial, 

Operador de Cobrança e Assemelhados. 

Elaboração da autora 



Participação de 

Ocupações bancárias selecionadas 

Ocupação 
Proporção 

2003 2014 

CHEFE DE SERVICOS BANCARIOS 7,1% 2,9% 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 6,8% 3,7% 

CAIXA DE BANCO 20,4% 16,4% 

Fonte: RAIS. Elaboração DIEESE Rede Bancários (adaptado) 



 

Papel das áreas de TI ultrapassa usos de softwares e 

hardwares, tornaram-se provedoras de serviço, sendo 

fortes em ofertar automatização e terceirização 

(outsourcing) de etapas de trabalho bancário. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Desafios 

 colocados à ação sindical 

 
 
 
 
 
 
 

Alterações na pirâmide cargos e salários aponta para redução da base de 
pirâmide de cargos e salários que tem sido paulatinamente automatizados e 
terceirizados... 

 
 

Em que medida temos representado a contento as novas ocupações: ex: 
profissionais de TI ou funções mais especializadas? 

 
 

Qual o conceito de atividade bancária que sustenta a noção de profissão 
bancária? 

 
 
 
 



 Novas formas de trabalho permitem que trabalho seja executado à distância 
(notebook e celular) persistindo o problema do trabalho não remunerado; 

 

 Novos dias e horários de atendimento ampliado aos clientes alteram a jornada do 
trabalho bancário; 

 

 Processos de inovações relacionados TI´s influenciam diretamente no Contrato 
Coletivo de Trabalho. Por exemplo: casos dos gerentes das agências digitais que atuam 
8horas; 

 

 Mudança no conteúdo do trabalho aponta para o aumento de consultores e 
profissionais especializados  

 

 Refinamento dos controles submete os trabalhadores a maior ritmo de trabalho e 
levam ao adoecimento.  

 

 Trabalho remoto e Home Office criam novos obstáculos a organização sindical... 



Movimento grevista precisa lidar com o alto 
nível de automação e informatização das 
operações bancárias e da possibilidade de 
trabalho remoto. 
 
Experiência das redes sociais dão nova 
dinâmica de comunicação entre os 
trabalhadores 
 
Caso Embraer:  
No dia seguinte ao anúncio da greve, foi 
criada no Facebook uma página com o título 
“Sou Embraer e não estou em greve”. Nas 
primeiras 6 horas, 2 000 funcionários entraram 
no grupo, que chegou a 4 000 membros em 
dois dias. 
Com este tipo de comunicação ganhou força a 
proposta que defendia o encerramento da 
greve. 
 


