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TECNOLOGIA: BANCO SE APROVEITA PARA TIRAR VANTAGEM

Nos bancos, o paradigma entre os benefícios e os malefícios da tecnologia é separado
por uma linha muito tênue. Existe uma margem de enxugamento nos custos dos bancos
devido à criação de agências virtuais e as
infinitas possibilidades de transações que
podem ser feitas pelos aplicativos.
Mas, os bancos não só cortam gastos
como também usam a tecnologia para captar uma enorme gama de clientes, graças ao
truncamento de dados online infindáveis.
Ou seja, corta gastos e aumenta lucratividade, mas nunca geram uma contrapartida
para os clientes.
Os aplicativos trouxeram comodidade,
mas não diminuiu as taxas estratosféricas
de juros ainda cobradas pelas empresas. As
organizações financeiras atuantes no Brasil

têm os maiores juros de cheque especial
e cartão de crédito do mundo, 322,98%
e 334%, respectivamente.
Os dados são da Associação Nacional
dos Executivos de Finanças. Ou seja,
nada parece mortificar as taxas. Mesmo
diminuindo custo de locação de imóveis,
de segurança, papéis, arquivos, luz, impressão e, principalmente, mão de obra,
os bancos se mantêm irredutíveis.
De 2012 para cá, o índice de municípios sem agências bancárias passou de
34% para 40%. Em miúdos, a tecnologia
pode ser a grande responsável pela perda
de mais de 2.600 postos de trabalho só
nos cinco primeiros meses de 2018, dados do Caged.

DADA LARGADA. NEGOCIAÇÃO
COMEÇA NESTA SEMANA
Os bancários aguardam com muita expectativa
as primeiras rodadas de negociação da campanha
salarial deste ano. O BNB é o primeiro a negociar, hoje (27/06), na sede Administrativa do
banco, em Fortaleza (CE).
Já amanhã (28/06), em São Paulo, é a vez de o
Comando Nacional dos Bancários sentar à mesa
com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos)
para iniciar as discussões da pauta de reivindicações da categoria.
Na semana ainda tem negociação do Banco do
Brasil. O encontro é na sexta-feira (29/06), em
São Paulo.
Até o momento, a Caixa não se manifestou
para marcar a primeira negociação com os empregados. A pauta foi entregue no último dia 13.
Fonte: SBBA

Clube: A diretoria de esporte avisa que hoje
haverá programação normal no Clube com o
Baba dos Bancários às 19h30.

Fonte: SBBA

LEMBRETE: SEXTA TEM FORRÓ EM COARACI
Os bancários e bancárias de
Coaraci e região têm um encontro marcado com a última edição
deste ano do Forró de Cabo a Rabo
– O arrasta-pé dos bancários, que
será realizado na próxima sexta-feira (29), a partir das 20h, na
AABB.
A atração musical fica por conta da banda Xô te amar.
Esperamos a presença de todos!

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: SÔNIA
Tarde: CHICÃO
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