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Tarifas cobrem 164,7%
Banco teve lucro recorde em 2015 e
eliminou mais de 2.700 postos de trabalho dos gastos da folha

No dia de ontem, o Itaú divulgou
o lucro que auferiu no ano passado. É
o maior lucro anual já obtido por um
banco em nosso país, um novo
recorde: 23,8 bilhões. O resultado
representou um crescimento de 15,6%
em relação ao lucro obtido em 2014.
Altamente expressivo se levarmos em
conta que em 2015 o que mais se falou
foi em crise.
Ao mesmo tempo em que
“encheu as burras”, o Itaú eliminou
2.711 postos de trabalho. Com um

lucro fabuloso desses, o Itaú teria a
obrigação de oferecer uma
contrapartida à sociedade brasileira,
que foi de onde o banco extraiu este
enorme lucro.
Não se trata de esmola, não se
trata de assistencialismo. Esta
contrapartida viria através da
ampliação dos postos de trabalho;
ajudaria a atenuar a alta do
desemprego. Nas matérias abaixo,
fazemos uma reflexão importante
sobre a questão do emprego.

EMPREGO - I

Empresas lucrativas têm a obrigação
social de gerarem mais postos de trabalho

Os bancos brasileiros, com
pouquísimas
exceções,
vêm
eliminando postos de trabalho. Esta
política é aplicada pelo setor bancário
mesmo com seus altíssimos lucros e
também por vários outros ramos da
economia, é preciso dizer. Cabe uma
reflexão sobre isto.
Uma empresa que está obtendo
lucros graças à sociedade onde atua
deve oferecer uma contrapartida a esta
sociedade. Esta contrapartida deveria
vir, principalmente, com a abertura de
novas vagas de emprego. Assim, ela
estaria cumprindo com sua

responsabilidade ou função social.
Já uma empresa cujo lucro
está bem baixo, beirando o prejuízo, não
vai contratar novos trabalhadores.
Possivelmente, ela vai acabar é
demitindo parte, pelo menos, dos já
contratados. A sociedade até aceita
este caminho, pois acredita ser menos
ruim do que a “quebra” da empresa.
Por isso, diante, de uma
conjuntura de desemprego crescente,
faz-se urgentemente necessário que o
povo brasileiro debata profundamente
sobre a questão lucro versus
empregos.

EMPREGO - II

De onde o trabalhador tirará sua renda
para sobreviver?

Vivemos, então, uma situação
no controversa. A empresa altamente
lucrativa não abre novos postos de
trabalho. Pelo contrário, os elimina.
Quer aumentar ainda mais seu lucros.
De sua parte, a que tem baixo lucro ou
até prejuízo também não vai contratar.
Aqui entra o “nó” da questão.
O trabalhador não dispõe de
meios de produção com os quais
possa gerar sua renda. Só dispõe de
sua mão-de-obra, que vai vender

para, em troca, receber uma renda
(salário) para sobreviver, com a qual
“tocará” sua vida.
Fica uma pergunta, inevitável.
De onde o trabalhador tirará sua
renda para sobreviver, se não
encontra trabalho na empresa
lucrativa e muito menos na que tem
baixo lucro ou prejuízo?
A questão do emprego tem
extrema importância para a sociedade.
Por isso, voltaremos a discuti-la.

Em 2015, somente com a
receita obtida com tarifas o Itaú
conseguiu cobrir 164,7% dos gastos
com a folha de pagamento. Este é
um dado que torna ainda mais
inexplicável e inadmissível a política
de corte de postos de trabalho
praticada pelo banco.
No ano passado, as despesas
do Itaú com pessoal cresceram
13,8%. Um detalhe grotesco, para
dizer o mínimo. O motivo principal
para este crescimento não foi o
aumento dos salários e a valorização
dos funcionários. O aumento se deu
nas despesas com processos
trabalhistas e demissões.
HSBC

Luta pelo emprego
completa um ano

Em matéria em seu sítio na
Internet, a Contraf-CUT ressalta que a
luta em defesa do emprego no HSBC
já completa um ano. E a entidade lista
as ações realizadas neste período em
prol da manutenção dos postos de
trabalho após a venda dos ativos do
banco inglês ao Bradesco. Uma das
últimas ações aconteceu no dia 1º de
dezembro passado. Foi a conquista,
pelo SEEB de Curitiba e Região, da
autorização do Cade para participar do
processo de venda do HSBC ao
Bradesco como parte interessada.
Na página do SEEB-PF, você
pode ler a íntegra da matéria escrita pela
Contraf-CUT.
PIADINHA
Depois de muitos anos, dois amigos
se reencontram e um diz para o outro:
- Casei, separei e já fizemos até a
partilha dos bens.
- E as crianças?
- O juiz decidiu que ficariam com a
parte que recebeu mais.
- Com a mãe, então?
- Não, com o advogado!

