
 

                   
 
 

Emprego no Banco Santander 
Análise do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego  

e dos Relatórios de Administração das Instituições Financeiras - Janeiro a Setembro de 2013 

 

Entre 2001 e 2012, o setor bancário brasileiro apresentou contínuo crescimento no estoque de 

empregados, recuperando parcialmente a queda de 46% que se deu durante a década de 1990 no setor, 

devido ao processo de reestruturação produtiva que atingiu diversos segmentos da economia brasileira no 

período.   

É possível, portanto, caracterizar a última década como um período de recuperação de postos de 

trabalho. Entretanto, a partir de 2013, a Pesquisa de Emprego Bancário registrou forte inflexão dessa 

tendência. Os saldos negativos registrados ao longo de 2013 são fruto de programas de ajuste aplicados a 

algumas das maiores instituições financeiras, com intenção de reduzir despesas (inclusive despesas de 

pessoal) e, assim, obter Índices de Eficiência mais satisfatórios.  

Através da análise dos balanços divulgados pelas Instituições Financeiras, nota-se que os cortes são 

realizados principalmente pelas instituições privadas. Os dados do CAGED mostram ainda que a Caixa 

Econômica Federal gerou mais de 3 mil novas vagas no ano, o que impactou positivamente os resultados do 

setor. Sem a Caixa, o saldo do setor seria de -6.742. 

No cenário de demissões, destaca-se o Banco Santander Brasil que foi o principal responsável pelo 

número absoluto de cortes de postos de trabalho no setor em 2013, conforme revela Tabela 1. 

 
TABELA 1 

Emprego nos 5 maiores bancos do país[1] 
  

Número de empregados  dez/12 set/13 saldo 

Caixa Econômica Federal 92.926 96.752 3.826 

Banco do Brasil 114.182 112.653 -1.529 

Bradesco 103.385 101.410 -1.975 

Itaú 90.323 87.440 -2.883 

Santander 53.992 50.578 -3.414 

TOTAL 454.808 448.833 -5.975 
Fonte: Relatórios de Administração dos Bancos 
Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 

 
Constata-se que, mesmo com o lucro líquido de R$ 4,3 bilhões nos nove primeiros meses deste ano, 

o Santander demitiu milhares de trabalhadores e extinguiu 3.414 empregos no mesmo período. Apenas no 

terceiro trimestre, a instituição eliminou 1.124 postos de trabalho.  

https://mail.google.com/mail/u/0/#142dfdbbd7fc42bd__ftn1


Nos últimos 12 meses, a redução alcançou 4.542 vagas, uma queda de 8,2% no quadro de 

funcionários da Holding que totalizou 50.578 em setembro. 

 
GRÁFICO 1 

Nº de empregados no Banco Santander Brasil – por trimestres 
 

 
Fonte: Relatórios de Administração dos Bancos 
Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 

 

 Desde o final da Copa Libertadores em 2011, quando o processo de reestruturação se iniciava no 

banco, o movimento sindical realizou protestos contra as demissões. Em vez de instaurar um processo de 

diálogo e negociação com as entidades representativas de trabalhadores, o Santander moveu diversas ações 

judiciais contra a Contraf-CUT, federações, sindicatos e Afubesp, devido aos protestos dos bancários contra 

as demissões sem justa causa praticadas pelo banco. 

  

Nos nove primeiros meses de 2013, o Brasil foi responsável por 24% do lucro mundial do Grupo 

Santander. A unidade brasileira é a mais lucrativa do Grupo Santander, com 1,277 bilhões de euros de 

janeiro a setembro de 2013. 

GRÁFICO 3 
Lucro por segmento geográfico do Banco Santander 

Jan-Set 2013 

 

Fonte: Relatórios de Administração dos Bancos 
Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 
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A política de redução dos postos de trabalho aplicada pelo Banco Santander no Brasil não é 

verificada em todos os países onde a instituição atua, conforme dados divulgados pela própria empresa 

(Gráfico 3). 

GRÁFICO 3 
Nº de empregados do Santander no Mundo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fonte: Relatórios de Administração dos Bancos 
Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 

 
 

TABELA 2 
Nº de empregados nas unidades do Santander 2009-2013 

Nº de Empregados 
Variação 
Absoluta 

País 2009 2010 2011 2012 set/13 2013/2011 

Brasil 51.241 54.406 54.564 53.992 50.578 -3.986 

Espanha 33.262 33.694 31.889 31.438 28.297 -3.592 

Portugal 6.294 6.214 5.854 5.709 5.627 -227 

Polônia - - 9.383 8.849 12.499 3.116 

Reino Unido 22.949 23.649 27.505 26.186 25.375 -2.130 

México 12.466 12.500 13.062 13.954 14.486 1.424 

Chile 11.751 11.595 12.193 12.355 12.299 106 

 
Fonte: Relatórios de Administração dos Bancos 
Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 

 

Vale destacar que na Espanha o emprego tem sido objeto de negociação com as entidades sindicais, 

sendo que muitos desligamentos ocorreram em função de programas de antecipação de aposentadoria, 

dentre outras alternativas negociadas, para evitar demissões sem justa causa. 

 

Ao mesmo tempo em que se verifica o sacrifício dos postos de trabalho em vários países, 

especialmente no Brasil, assiste-se ao crescimento da remuneração dos executivos do banco, tanto no Brasil 

(Gráfico 4), quanto em escala global (Gráfico 5). 



Entre 2010 e 2013, a remuneração média anual de um membro da Direção Executiva do Santander 

Brasil cresceu 67%. 

 
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 

 

Além disso, observa-se que cresceu anualmente entre 2003 e 2012 o retorno total do acionista do 

Santander em todo mundo, conforme dados do próprio banco. 

 
GRÁFICO 5 

Retorno total do acionista do Santander (Dados Globais)* 
em milhões de Euros 

 
* Este indicador é medido pela soma da valorização das ações pelo Mercado mais o valor recebido 
Fonte: Informe Anual Santander - 2012 
Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 
 

Diante das tabelas e gráficos apresentados, conclui-se que os ajustes do Santander estão 

impactando somente no emprego dos bancários, enquanto a remuneração dos diretores executivos e o 

retorno dos acionistas continuam aumentando, o que não contribui para a valorização do trabalho, a 

distribuição de renda e a inclusão social.  

 
São Paulo, 12 de dezembro de 2013.  
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GRÁFICO 4 
Remuneração Anual Média* dos membros da Diretoria Executiva do 

Santander Brasil – em R$ 


