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RESUMO
O presente artigo busca identificar a visão da realidade social que os bancários do
setor público percebem a partir de sua posição na sociedade, e a maneira como esta
percepção mobiliza (ou não) possíveis formas de engajamento, considerando o
contexto atual de ascensão dos discursos favoráveis à diminuição do papel do Estado,
as propostas de mudança nas relações trabalhistas e os prognósticos sobre o futuro
do trabalho e automação. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com
funcionários lotados em um grande banco público em São Paulo, articulando uma
discussão sobre o setor público – as motivações pessoais para o ingresso na carreira
do setor público, a visão em geral sobre o setor público e a utilização desse setor ao
longo da trajetória de vida – com a visão relacionada ao futuro do trabalho no setor
bancário e ao mercado de trabalho em geral. Mostraremos como existe uma
racionalidade neoliberal incorporada às práticas dos trabalhadores entrevistados, ao
mesmo tempo em que essa racionalidade é questionada quando colocada em
referência ao conjunto da sociedade.
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ABSTRACT
This article seeks to identify the vision of the social reality that public sector bank
employees perceive from their position in society, and the way in which this perception
mobilizes (or not) possible forms of engagement, considering the current context of the
rise of favorable discourses on the reduction of the role of the State, the proposals for
changes in labor relations, and the prognosis about the future of work and automation.
Semi-structured interviews were conducted with employees at a large public bank in
São Paulo, articulating a discussion about the public sector - the personal motivations
for entering the public sector career, the general view on the public sector and the use
of this sector along the path of life - with the vision related to the future of work in the
banking sector and the labor market in general. We will show how there is a neoliberal
rationality embodied in the practices of the interviewed workers, at the same time that
this rationality is questioned when put in reference to the whole of society.
Keywords: subjectivity; engagement; neoliberalism; bank employees.
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1 INTRODUÇÃO
Dentro do mercado de trabalho, a categoria dos bancários talvez seja uma das
mais dinâmicas. Desde os anos de 1980, as transformações pelas quais o trabalho
bancário passou vêm sendo documentadas e analisadas sob diversos aspectos
(ACCORSI, 2015; MARQUES, 2015; SANCHES, 2015; NOGUEIRA, 2016; SANCHES
& RODRIGUES, 2016). As constantes reestruturações que o setor empreendeu
anteciparam muitas das atuais discussões sobre a estrutura da relação trabalhista –
flexibilização, terceirização e precarização (SANCHES, 2015; NOGUEIRA, 2016).
Essa busca desenfreada pela mudança reflete o ambiente competitivo deste
setor econômico, fator que, por sua vez, expõe a grande exigência de lucratividade do
setor bancário, e a constante pressão à qual são submetidos seus trabalhadores, até
o limite da saúde psicológica na cobrança pelo alcance das metas estabelecidas
(SANCHES & RODRIGUES, 2016). Vale lembrar que os bancos no Brasil, em sua
maioria, possuem ações negociadas na bolsa de valores, fato que implica uma
constante busca de resultados e procedimentos de gestão que atendam às
expectativas dos acionistas.
Inseridos neste universo específico da categoria bancária, porém com
importantes particularidades distintivas, estão os trabalhadores bancários dos bancos
públicos. São trabalhadores que gozam de uma relativa estabilidade de emprego – ao
contrário de seus concorrentes privados, os bancos públicos não têm a cultura da
demissão como instrumento de redução de custos; no entanto, o processo de
automação e digitalização (SANCHES, 2015), bem como as discussões sobre a
necessidade de privatização de empresas públicas (MARQUES, 2015), colocam no
horizonte desses trabalhadores uma questão difícil de ser encarada: a possibilidade
real da perda de emprego.
No presente estudo temos por objetivo atualizar a discussão desses temas que
impactam os trabalhadores bancários, à luz da presente conjuntura política,
econômica e social, tomando como objeto os bancários de um grande banco público
lotados na cidade de São Paulo. Esse recorte específico pretende isolar elementos
que julgamos importantes, sob dois aspectos. O primeiro aspecto leva em
consideração a relação entre o gozo de estabilidade no emprego e a possibilidade real
de mudanças importantes na estrutura de trabalho, com a automação de processos e
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a digitalização do atendimento, e o risco à própria garantia de estabilidade com a
privatização. O segundo aspecto articula essa relação entre a estabilidade e o risco
de mudanças profundas, dentro do setor bancário, com o contexto mais geral de
reformas que impactam diretamente o mundo do trabalho em geral, como a reforma
trabalhista já implantada e a discussão sobre a reforma da previdência social.
Nosso objetivo neste estudo é identificar a visão da realidade social percebida
pelos bancários do setor público, a partir da posição de classe que ocupam na
sociedade, e os possíveis engajamentos (pessoal, sindical e/ou político) ensejados a
partir do reconhecimento de sua posição social, à luz da conjuntura política e laboral
mencionada. Ou seja, como a conjuntura de ameaça à estabilidade, associada à
mudança nas relações de trabalho em geral, orientam o tipo de engajamento desses
trabalhadores. Além desta introdução, a primeira parte do artigo apresenta a
metodologia e a perspectiva teórica que utilizamos para o presente estudo. A segunda
parte apresenta os resultados da pesquisa empírica que embasou o presente estudo,
separados de acordo com os eixos temáticos abordados na discussão metodológica
da primeira parte. Por fim, a conclusão irá discutir o resultado da pesquisa com o
objetivo inicial deste estudo, sobre a visão da realidade social percebida pelos
bancários do setor público, e os possíveis engajamentos motivados pela conjuntura
política, econômica e social.
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2 DEBATE TEÓRICO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
Pierre Bourdieu concebia a sociedade como um espaço social onde os agentes
sociais ocupavam distintas posições relativas, de acordo com a propriedade de formas
também distintas de capital – econômico, cultural, social ou simbólico (SALLUM JR &
BERTONCELO, 2017). Deste modo, a quantidade e a composição relativa dos tipos
de capital, adquiridos ao longo da trajetória de vida dos agentes, condicionaria sua
posição relativa dentro do espaço social. Uma característica importante dessa
premissa é o fato de haver uma disputa, explícita ou implícita, entre os agentes sociais,
pelas melhores posições dentro do espaço social.
Segundo Jessé Souza (2017), podemos falar em condições de acesso
diferenciadas aos dois principais tipos de capital, o econômico e o cultural, visto que
estes dois tendem a determinar por sua vez o acesso aos outros dois tipos de capital,
o social e o simbólico. Trocando em miúdos, o conjunto dos recursos econômicos
herdados, bem como o conjunto dos recursos culturais incorporados seriam a chave
do sucesso para uma posição de classe privilegiada na sociedade. Segundo esse
autor, as classes mais privilegiadas operam e legitimam em seu próprio favor um
verdadeiro discurso mistificador das condições de acesso aos recursos econômicos e
culturais definidores da posição de classe, através da ideologia da meritocracia, que
mascara a condição estrutural de acesso diferenciado aos capitais, fator que tende a
preservar uma configuração hierarquizada de posições sociais ao longo do tempo.
É essencial a participação do Estado no processo de mitigação dos fatores que
legitimam essa condição desigual hierarquizada no seio da sociedade brasileira.
Pensando em termos políticos, a democratização dos acessos aos capitais econômico
e cultural, sobretudo através da distribuição de renda e da garantia de acesso a toda
uma estrutura de serviços e aparelhos indispensáveis ao estabelecimento de padrões
aceitáveis de dignidade e cidadania, é tema constante das lutas encampadas por
alguns setores da sociedade civil.
Essa visão mais ativa e engajada do Estado, conforme Dardot e Laval (2016),
entretanto, foi capturada por um discurso que prega uma redefinição sobre as
maneiras pelas quais o Estado deve agir. Assim, uma nova racionalidade foi
estruturada para definir os limites e os princípios de atuação estatal, marcados pela
emulação dos princípios que seriam orientadores tradicionais do mercado privado: a
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necessidade de garantir eficiência e produtividade através da concorrência. Essa nova
racionalidade aplicou aos agentes públicos uma lógica operacional e administrativa
baseada na visão do cidadão-consumidor, bem como disseminou um receituário micro
e macroeconômico específico de orientação da gestão pública, baseado no princípio
de austeridade.
No Brasil de hoje, essa visão neoliberal de ressignificação da atuação estatal
está no centro do debate público. Concentrando nossa atenção sobre a discussão
envolvendo a implementação da reforma das relações trabalhistas, assim como a
discussão sobre os seus possíveis impactos no futuro do trabalho, é significativa a
ausência de maiores mobilizações a respeito desta pauta específica. Outro fator que
precisa ser considerado em meio a esse contexto turbulento é a perspectiva de
crescente automação de processos relacionados ao mundo do trabalho.
Esta pesquisa busca avaliar justamente esse aspecto mobilizador que a
conjuntura política, econômica e social poderia ensejar. Enfocamos um grupo
específico de trabalhadores, os bancários do setor público, e avaliamos a visão da
realidade social que os bancários do setor público percebem a partir de sua posição
na sociedade, e a maneira como esta percepção mobiliza (ou não) possíveis formas
de engajamento, considerando o contexto atual envolvendo a ascensão dos discursos
favoráveis à diminuição do papel do Estado, as propostas de mudança nas relações
trabalhistas e os prognósticos sobre o futuro do trabalho e automação.
Assim, nosso estudo atualiza alguns enfoques de estudos anteriores
envolvendo a categoria dos bancários (ACCORSI, 2015; MARQUES, 2015;
SANCHES, 2015; NOGUEIRA, 2016; SANCHES & RODRIGUES, 2016), sob uma
ótica diferenciada. As pesquisas anteriores utilizaram em geral o survey como método
de pesquisa, colhendo resultados importantes e abrangentes. Nossa pesquisa,
entretanto, baseou-se no método qualitativo, fator que nos ajudou a compor um
quadro referencial sobre os valores defendidos e mobilizados pelos trabalhadores
bancários do setor público, além do tipo de engajamento que é mobilizado à luz da
conjuntura mencionada, e se este engajamento é coerente com a visão de mundo
percebida por esses trabalhadores. Afinal, se, como concebia Bourdieu, a posição de
classe no espaço social é definida em função de disputas, é de se esperar que um
ataque frontal aos fatores de manutenção da posição de classe dos trabalhadores
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bancários do setor público ensejasse uma atuação mais engajada na defesa das
garantias dessa posição.
A opção pelo método qualitativo, com entrevistas semiestruturadas, nos
permitiu enquadrar melhor a subjetividade dos indivíduos em relação aos temas de
pesquisa propostos. Tal opção se justifica pela possibilidade de obtenção de maior
profundidade e nuances na captação das respostas, e pela maior flexibilidade na
condução das entrevistas – sobretudo em vista do caráter subjetivo da pesquisa.
O roteiro de entrevistas foi dividido em cinco eixos temáticos: a) trajetória
pessoal e uso dos aparelhos e serviços estatais; b) opção pela carreira no Banco
Público; c) adesão à “nova racionalidade”; d) visão sobre o futuro laboral; e)
estratégias de engajamento. Essa divisão da entrevista por eixos temáticos visou
compor um quadro que articula uma discussão sobre o setor público – as motivações
pessoais para o ingresso na carreira do setor público, a visão em geral sobre o setor
público e a utilização desse setor ao longo da trajetória de vida – com a visão
relacionada ao futuro do trabalho no setor bancário e ao mercado de trabalho em
geral.
As entrevistas foram realizadas individualmente, com funcionários de um
grande Banco público lotados na cidade de São Paulo. Foram entrevistadas 13
pessoas, selecionadas de acordo com características qualitativamente relevantes
para a pesquisa, tais como: tempo de Banco (ingressos antes ou depois de 1998 –
data de referência da alteração estatutária, com diferenciação de diversos benefícios),
setor de lotação (agência, agência virtual, departamento, caixa, diretoria) e origem
(Bancos incorporados).
A escolha de um grande Banco público se justifica em vista dos recentes
processos de reestruturação1 pelos quais passaram esses Bancos, anunciados desde
o final de 2016, e que tiveram como foco o incentivo à aposentadoria e o fechamento
de agências pelo país. Consideramos esse contexto de reestruturação, em paralelo
com a discussão das reformas estruturais (previdenciária e trabalhista) e a ascensão
dos discursos favoráveis à privatização de empresas públicas, como pano de fundo
ideal para investigar os temas propostos.

1

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/550285-FUNCIONARIOSCRITICAM-REESTRUTURACAO-DE-BANCOS-PUBLICOS.html>. Acesso em 13 nov. 2018.
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3 RESULTADOS
Apresentamos agora os resultados da pesquisa empírica que embasou o
presente estudo, separados de acordo com os eixos temáticos abordados na
discussão metodológica da primeira parte: a) trajetória pessoal e uso dos aparelhos e
serviços estatais; b) opção pela carreira no Banco Público; c) adesão à “nova
racionalidade”; d) visão sobre o futuro laboral; e) estratégias de engajamento.

TRAJETÓRIA PESSOAL E USO DOS APARELHOS E SERVIÇOS ESTATAIS
Nesse primeiro tópico, tivemos a finalidade de avaliar a trajetória individual dos
entrevistados, ao longo do período da infância e adolescência, em relação à utilização
dos aparelhos e serviços estatais, e as referências de estrutura familiar recebidas por
estas pessoas nesse período crucial de socialização. Nosso interesse foi verificar em
que medida o Estado participou da vida dessas pessoas, e como essa possível
participação

foi

percebida

pelos

entrevistados.

Essas

percepções

serão

posteriormente comparadas com a visão geral que eles possuem a respeito do
Estado, de maneira a comprovar ou não a adesão aos discursos que pregam um novo
papel atribuído ao Estado (DARDOT e LAVAL, 2016).
De acordo com as respostas obtidas, temos um quadro de referência que indica
a mobilidade social entre gerações, ou seja, os filhos percebendo-se em uma situação
melhor em relação aos pais, sobretudo do ponto de vista financeiro e as vivências que
essa condição proporciona: “Eu tenho uma vida melhor que eles sim. Eles... pra
manter a família meu pai tinha que... ele trabalhava à noite, no emprego dele ele
trabalhava à noite, ele não tinha condições de usufruir coisas que eu usufruo
(entrevista 8)”; “os caras ralavam na feira... debaixo de sol, vendendo ovo. Eu trabalho
numa empresa sentadinho, lá no ar condicionado (entrevista 7)”.
Há uma grande heterogeneidade na ocupação dos pais, majoritariamente no
nível técnico-executivo (operário, confeiteiro, feirante, bancário, vendedor, professor,
pedreiro, metalúrgico), e com escolaridade geralmente correspondente ao ensino
primário do 1º grau (até a 5ª série). Com relação às mães, verifica-se um padrão de
ocupação para a maioria dos casos, como donas de casa, e escolaridade, até o ensino
primário do 1º grau. Esse quadro de profissões apresentado permite uma
consideração importante a respeito do processo de socialização dos entrevistados. A
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grande maioria contou com a presença da mãe ao longo da infância, bem como
tiveram uma referência paterna bastante ligada ao exercício de profissões de longo
prazo. Poucos foram os casos mencionados de mudança de emprego, e mesmo na
maioria desses poucos casos, houve a opção por montar um negócio próprio. Somase a esse quadro o fato de a maioria relatar o constante apoio recebido para a
continuidade dos estudos. Decorre daí um padrão de socialização que favoreceu a
estabilidade em um período crucial do desenvolvimento dessas pessoas: “eu tinha
que ler alguns livros, meu pai lia, fazia resumo pra mim, eu lia o resumo. E o meu pai
me ensinava algumas coisas e tal (entrevista 5)”; “A minha mãe sempre falava que a
gente tinha que estudar. Não podia dar muita coisa, mas o estudo, ainda que em
escola pública, tinha que ser feito. Era condição. (entrevista 12)”.
Quanto à utilização dos serviços estatais, constatamos que a presença do
Estado, em maior ou menor grau, foi também muito importante. Do ponto de vista
educacional, a maioria dos entrevistados afirmou ter estudado em escola pública. Em
alguns casos houve mudança posterior para o ensino privado, visando um nível de
qualidade maior em uma fase mais crucial da vida escolar, com a proximidade do
vestibular. Houve também casos que fizeram o caminho inverso, passando do ensino
privado para o público, por conta de questões financeiras. Apenas três entrevistados
afirmaram ter cursado todo o período escolar em escolas privadas. Sobre a avaliação
que os entrevistados fazem sobre o ensino recebido, destacam-se os casos em que
houve mudança do sistema público para o privado, que apontaram para uma diferença
sensível de qualidade no ensino recebido na escola privada em relação à pública.
Já no caso da saúde, a proporção entre os que possuíam plano de saúde e os
que utilizavam o sistema público é parecida. A grande maioria apontou para a baixa
necessidade de uso do sistema de saúde ao longo da infância, ressaltando apenas
casos emergenciais pontuais, onde a avaliação do atendimento recebido, inclusive no
setor público, foi positiva. Nesse aspecto, vale ressaltar um único caso mais enfático
sobre o mau atendimento prestado no sistema público à época:
Péssimo, horrível. Dos piores (...) na maioria delas tratado com desdém, com
pouco caso, por parte dos servidores públicos, principalmente os médicos,
né. Os enfermeiros nem tanto, mas os médicos, via de regra, ruins (entrevista
4).
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Neste primeiro tópico de dados, ficou claro que o Estado participou em algum
grau da vida de todos os entrevistados. Isso demonstra a enorme importância que o
Estado possui no processo de socialização da população em geral, apontando
inclusive para a necessidade de incremento desses serviços, em aspectos como
qualidade e eficiência. Como veremos mais adiante, essa importância pode ser um
dos motivos para a defesa da atuação do Estado no provimento de serviços básicos
de qualidade e eficientes para a população, ou seja, um reflexo da importância que o
Estado teve em suas vidas. A maneira como as famílias dos entrevistados se
organizaram para o provimento de condições adequadas para seus filhos, dentro das
possibilidades materiais de cada uma, denota a importância atribuída ao papel da
educação na busca de condições melhores. Os incentivos pessoais recebidos e a
busca, na medida do possível, por escolas de maior qualidade, foram fatores
determinantes que contribuíram para que os entrevistados reunissem o parâmetro
educacional mínimo para a prestação do concurso público. Esses aspectos reforçam
a importância do capital cultural recebido no entorno familiar, e também como algumas
famílias conseguiram converter o capital econômico disponível em capital cultural,
fator decisivo, como veremos, no ingresso à carreira no Banco Público. Portanto,
desde os serviços de educação e saúde, como na maioria dos casos, até a
disponibilização e manutenção de espaços públicos, utilizada por praticamente todos
os entrevistados, a presença do Estado foi uma constante.

OPÇÃO PELA CARREIRA NO BANCO PÚBLICO
Neste tópico, pretendemos avaliar quais os motivos (motivações, expectativas
etc.) que levaram os entrevistados a optar pela carreira no setor de bancos públicos.
Para os casos das pessoas que já haviam trabalhado em outras empresas, antes do
ingresso no banco público, pretendemos investigar as impressões a respeito das
diferenças de atuação das empresas em que trabalharam antes com a empresa atual.
As respostas foram bastante diversas, com três características que podem ser
destacadas. Um primeiro grupo de entrevistados fez a opção pelo setor devido ao fato
de já trabalhar em outras empresas do setor bancário. Tendo esta experiência e, na
medida em que ficaram sabendo do concurso público, optaram por buscar
permanecer na mesma carreira, passando, porém, para o setor público:
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eu trabalhava no Unibanco, eu não fui mandado embora do Unibanco; eu saí
do Unibanco, e vim pro atual Banco. Inclusive eu tinha cargo acima... eu saí
do Unibanco pra ganhar metade do que aqui (entrevista 6);
eu saí do Bradesco como chefe de serviço, e eu entrei no meu atual Banco
como escriturária ganhando três vezes mais o que eu ganhava no Bradesco
(entrevista 12);
eu entrei no Banco com 15; com 17 eu prestei o concurso e passei, foi um
concurso interno, na época tinha a prerrogativa dos funcionários menores
aprendizes – era menor de serviços gerais –, a gente podia fazer o concurso
mesmo sendo menor de idade (entrevista 1).

Para um segundo grupo de entrevistados, a opção pela carreira no setor público
foi claramente influenciada pela estabilidade, sobretudo pelo fato de terem exercido
algumas outras atividades no setor privado, sem conseguirem se firmar em nenhuma:
“O motivo mais importante é porque eu precisava de um emprego. Não tinha, na
verdade eu não considerava que tinha perfil pra ser bancário, eu precisava de um
emprego (entrevista 6)”; “A estabilidade em primeiro lugar. Plano de saúde (entrevista
4)”.
No terceiro grupo, a opção se deu de maneira mais aleatória: sem tanta
experiência no mercado de trabalho, o concurso mostrou-se apenas como uma
alternativa interessante de ingresso: “Porque não tem que fazer entrevista... não tem
que fazer entrevista e era um salário bom pra ensino médio (entrevista 13)”; “eu achei
só uma oportunidade mesmo de trabalho, não oportunidade de carreira (entrevista 3)”;
“Minha escolha de ir para o Banco foi totalmente uma falta de escolha (entrevista 11)”.
É notável que a opção pela carreira no setor público possibilitou, para a maioria
dos entrevistados, não apenas a estabilidade de emprego, mas também a estabilidade
de condições para que eles pudessem aprimorar suas qualificações de acordo com
essa nova carreira: “eu entrei na faculdade 3 anos antes de entrar no Banco. Porém
eu não concluí a faculdade (...) só voltei pra concluí-la quando eu já estava no banco
há bastante tempo (entrevista 4)”; “(sobre pós-graduação) Bom, aí depois já muitos
anos depois, aí já foi por conta do Banco. Já precisava, já tinha currículo, o Banco já
ranqueava quem tinha pós e tudo mais, né (entrevista 1)”. Esse é um detalhe
importante, porque boa parte dos entrevistados possuía uma ideia bastante diferente
a respeito de qual carreira seguir. A estabilidade garantiu uma transição mais suave
para uma carreira diferente: “quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha muita
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certeza do que eu queria fazer da vida, não. Tanto é que a faculdade que eu fiz foi de
jornalismo, eu fiz pela relação que eu tenho com o esporte (entrevista 5)”; “eu acabei
fazendo um curso de processamento de dados, que era o que estava na moda, né.
Mas nunca consegui trabalhar na área... (entrevista 9)”; “Fiz escola técnica, fiz
telecomunicações e mexia com essa parte de eletrônica, e era um setor em expansão
(entrevista 13)”.
Esses pontos deixam evidente o papel do Estado como determinante no
desenvolvimento profissional dessas pessoas, e, sobretudo, para a mobilidade social
ascendente que todos declararam perceber. Mesmo aqueles que não tinham a
carreira no Banco Público como opção inicial se consideram satisfeitos, pois a
estabilidade de carreira é reconhecida por boa parte como um fator muito relevante
para sua vida profissional, sobretudo à luz de algumas das experiências profissionais
anteriores mencionadas, onde a incerteza e a rotatividade eram constantes.

VISÃO SOBRE O FUTURO LABORAL
Neste tópico, verificamos como os funcionários entrevistados enxergam o
futuro da categoria bancária, em termos de empregabilidade, qualificação e adaptação
aos novos padrões de atendimento. Além disso, verificamos também como as
pessoas projetam sua própria carreira diante das transformações no setor em que
atuam, e também das mudanças na legislação trabalhista (inclusive terceirização) e
das propostas de reformas na previdência social.
O grau de unanimidade sobre o futuro do setor bancário, no que diz respeito ao
crescimento expressivo da automação de processos e possível perda de postos de
trabalho, deixa claro que as notícias correntes sobre estes assuntos estão bastante
disseminadas. Outro ponto destacado foi o aumento da concorrência e a maneira
como lidar com esse processo, principalmente com relação à necessidade de
especialização dos funcionários.
A tecnologia é apontada como o grande fator de mudança, visto que a
concorrência, cada vez maior e cada vez mais atuante, exigirá do Banco adaptações
às condições do mercado. Funções meramente operacionais, ligadas a tarefas
repetitivas, tendem a ser substituídas. Foi apontada também o papel auxiliar que a
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tecnologia já exerce como suporte de atividades gerenciais, na identificação de
demandas por parte dos clientes e para ampliação de canais de atendimento.
Outro aspecto ressaltado é a possibilidade de terceirização de funções,
também apontado de forma unânime, inclusive para algumas funções de nível
gerencial. A entrevista 1 aponta “as funções operacionais, cadastro, atendimento.
Acho que as funções mecânicas elas podem bem ser terceirizadas”. A entrevista 6
nos revela: “hoje já seria possível você colocar alguém (terceirizado) na minha função.
Porque o que eu faço hoje, qualquer um faz”. A entrevista 5 é categórica:
essa questão aí da possibilidade de poder terceirizar função, mão de obra,
pra empresa é muito boa, né. Às vezes ela pode contratar um funcionário com
as mesmas habilidades que eu, pagando pra essa pessoa um terço do que
paga pra mim. Ou então contratar dois, três funcionários pra pagar a mesma
coisa que paga pra mim (entrevista 5).

Apenas os cargos considerados mais estratégicos são vistos como de
permanência mais garantida: “A função que eu exerço atualmente, responsável por
processo licitatório, eu acredito que não, por conta da responsabilidade. É uma função
meio arriscada de se terceirizar (entrevista 8)”; “A minha função específica hoje não
será terceirizada. Não assim tão já porque ela é estratégica (entrevista 1)”.
Além da visão sobre o setor em geral, perguntamos também sobre o futuro da
empresa, sobretudo a questão da possibilidade de privatização. Segundo a grande
maioria, essa é uma possibilidade iminente, a depender apenas do resultado das
próximas eleições presidenciais: “Eu acho que ela existe. Eu acho que depende de
movimentos de eleição de determinados perfis de governo, principalmente de direita,
uma visão mais liberal (entrevista 10)”; “Dentro do que se avizinha é quase inevitável,
porque o que se projeta do sistema daqui pra frente, das eleições, das pessoas que
vêm daqui pra frente (entrevista 11)”.
Salvo uma única exceção, os demais entrevistados avaliam negativamente a
privatização do Banco, alegando a alta concentração bancária como fator negativo
com relação a esse aspecto: “acaba se tornando quase que um monopólio, né. Já se
tornou um cartel, né (...) quanto mais concorrência, melhor pro consumidor. E quanto
mais fechadinho, fica até mais fácil de eles combinarem preços, né (entrevista 9)”; “Eu
não acho positivo porque você privatizando o Banco, você facilita o monopólio, o
monopólio dos grupos privados (entrevista 8)”; “Péssimo (...) ela cada vez mais

14

aumentaria o poder dos Bancos privados, das grandes corporações financeiras, que
são controladas, por sua vez, por um... por forças externas por assim dizer (entrevista
4)”; “Basicamente por causa da alta concentração bancária em poucos bancos no país
(entrevista 3)”.
Outro fator negativo seria a perda de um canal importante de atuação do
Governo com relação à economia, ou seja, a perda de uma fonte estratégica de
atuação: “é um setor que já tem baixa competitividade, porque já se concentrou
demais. De certa forma, sob alguns aspectos, o Banco ele faz o papel de regulador.
Ele auxilia o governo a regular algumas coisas (entrevista 10)”; “em alguns momentos
da economia ele foi crucial. Se não fosse o Banco aí, nós passamos essa experiência
lá em 2008, nos empréstimos, se não fosse o Banco (entrevista 12)”.
Um aspecto importante que foi levantado por alguns dos entrevistados aponta
para o fato de que o Banco já não exerce uma função verdadeiramente social, atuando
cada vez mais como um Banco comercial comum. Na entrevista 1, único caso onde a
privatização é defendida, é mencionado:
Se eventualmente o país tem uma dívida pública e está sendo engolido por
ela, ele pode muito bem sim vender o Banco, né. Porque não precisa mais de
ter um player dessa natureza. Eu não vejo hoje o Banco atuando como um
Banco de fomento pro qual ele foi criado, pra pregar desenvolvimento e tudo
mais. Ele acaba fazendo esse serviço porque é o nicho assim dele, como dos
demais concorrentes, bancos privados e tudo mais. Então não tem mais
sentido a existência do Banco (entrevista 1).

Já no caso da entrevista 5, contrária à privatização, um argumento parecido é
utilizado como uma espécie de lamento:
eu tenho a impressão, trabalhando aqui em São Paulo, que o Banco já deixou
de cumprir esse papel aí de o Banco que tem que ajudar o Brasil crescer, eu
tenho a impressão que o Banco hoje é um banco puramente comercial, e que
se for privatizado vai ser mais eficiente (entrevista 5).

Sobre a possibilidade de reforma da previdência, dentre respostas mais
genéricas sobre a maneira como ela afetaria a vida dos entrevistados, alguns pontos
importantes merecem destaque:
eu preciso de um cargo mais estável, mais estratégico dentro da empresa,
até pra não correr o risco de vir uma privatização ou de uma nova
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reestruturação que teve na empresa, cargo mais estratégico pra ter uma
carreira mais longa, senão eu tô na rua (entrevista 7);
A reforma afeta no sentido de que pra manter um salário razoável e me
mantendo em condições de me sustentar com a qualidade de vida que eu
tenho agora, eu tenho que me organizar pra ganhar muito mais, contribuir
muito mais, me programar pra complementar minha aposentadoria
(entrevista 8);
você precisa necessariamente trabalhar por um prazo maior, né. E aí
trabalhar

por

um

prazo

maior

(...)

é

uma

questão

complicada.

Psicologicamente (entrevista 13).

A possibilidade de ter que trabalhar por mais tempo do que o inicialmente
planejado, pode vir a forçar a saída voluntária de alguns funcionários em busca de
maior satisfação em outras atividades:
que se eu não me aposentar com o plano que eu tenho, eu certamente vou
me demitir do Banco (...) eu não vou conseguir terminar minha vida
trabalhando nisso, já que eu vou ter que trabalhar até morrer. Eu só me
seguro nisso porque eu tenho um horizonte que daqui a quatro anos eu
consiga me aposentar (entrevista 4).

Isso denota que o trabalho atual no Banco é tolerado apenas dentro de um
certo limite de tempo, como garantia de uma aposentadoria em condições de idade
mais favoráveis, visto que a manutenção do ritmo de trabalho excessivo atual será um
problema a ser mantido por um prazo maior se as condições para aposentadoria
mudarem.
Sobre a reforma trabalhista, o ponto mais mencionado é a possibilidade da
terceirização das funções, podendo afetar diretamente alguns dos entrevistados, na
medida em que seus cargos atuais seriam extintos.

ADESÃO À “NOVA RACIONALIDADE”
Neste tópico, utilizamos o diagnóstico empreendido por Dardot e Laval (2016),
sobre a nova racionalidade mobilizada para a redefinição sobre as maneiras pelas
quais o Estado deve agir, bem como o funcionalismo público como um todo, na medida
em que o discurso neoliberal é incorporado como valor que orienta as ações dos
indivíduos. Essa redefinição, como dissemos, está marcada pela emulação, por parte
das empresas estatais, dos princípios que seriam orientadores tradicionais do
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mercado privado: a necessidade de garantir eficiência e produtividade através da
concorrência. Pretendemos avaliar se os entrevistados concordam com as teses
colocadas pela visão neoliberal do funcionamento do Estado, mesmo sem se dar
conta de como essas mesmas teses afetam direta ou indiretamente seu trabalho e
sua vida.
A avaliação geral sobre o serviço público aponta para uma opinião generalizada
de ineficiência na prestação de serviços básicos, como educação, saúde e segurança:
perto do que a gente contribui com relação a impostos, tudo, pelo que o
Estado brasileiro arrecada, pelo que o Estado de São Paulo, no caso,
arrecada, eu acho que é muito inadequado... a questão de saúde, é péssima,
a questão da educação é abaixo da crítica, a questão de segurança pública,
por mais que seja um país de muita gente pobre, muita gente tendo
necessidade de cair no mundo do crime pra conseguir o seu sustento, mas a
segurança pública é abandonada também (entrevista 5).

Poucos aspectos positivos foram destacados, como o ensino superior público,
os hospitais universitários e o transporte público.
Perguntados se a privatização tende a melhorar a atuação das empresas
públicas em prol da sociedade, observamos duas linhas de resposta. A primeira
relativiza o assunto, dizendo que há setores que podem ser privatizados em busca de
melhor eficiência na prestação do serviço:
Depende do serviço. Porque também a gente não pode ser cego e achar que
a privatização das teles, se você falar que foi ruim (...) antes de ser
privatizado, era um absurdo. Não tinha acesso e tal. Após a privatização você
passou a ter acesso e tal. Todo mundo tem um celular hoje (entrevista 6).

A segunda linha de respostas negava veementemente a possiblidade de
atuação de uma empresa privatizada em prol da sociedade, alegando que o principal
objetivo de sua atuação seria a obtenção de lucro em benefício próprio:
Porque o objetivo dela é outro, não é servir à sociedade, o objetivo dela é
trazer lucro, para os acionistas, para os donos (...) qualquer situação que o
Estado necessite de alguma posição da empresa, ela não tem obrigação
nenhuma de arcar com alguma responsabilidade social nesse sentido
(entrevista 11).

Entretanto, quando perguntados sobre a instituição mais importante para uma
sociedade justa, entre o Estado e o Livre Mercado, a escolha recaiu mais sobre o
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Estado, sobretudo como contraponto a um mercado que não se preocupa com
garantia de direitos nem com as condições de acesso e disputa:
o livre mercado ele não vai prover justiça jamais. Do jeito que ele é hoje, do
jeito que o capitalismo é hoje, não vai prover justiça jamais. O Estado precisa
agir, pra dar acesso pras pessoas que não tem acesso a esse livre mercado
(entrevista 7).

Alguns apontaram também para a prioridade de um modelo de equilíbrio entre
as duas instituições, de modo que uma corrija os excessos da outra:
Na minha opinião, no contexto social atual, mundial, não sendo utópico, o
ideal é um equilíbrio. Não tem como você ir pra um dos polos. Se você for
extremamente capitalista, você vai ter problema social. Se você for
extremamente por uma política extremamente e inclusão social, você vai ter
represália do mercado, e isso vai te isolar e vai trazer prejuízo pra população
também (entrevista 8).

Apenas duas respostas foram em favor do Livre Mercado, com a alegação da
ineficiência crônica do Estado na prestação dos serviços:
tem que haver uma livre concorrência, porque isso prega o desenvolvimento,
né. E quando a gente percebe que os países são assim concorrentes entre
si, né, você precisa ter riqueza e intelectualidade no país e produtividade. Se
a gente for, de repente, de novo, o serviço público, a ineficiência do serviço
público, por quê? Porque não tem uma cobrança, não tem uma necessidade
assim, de uma cobrança de eficiência e eficácia, né. Então eu acho que a
política... eu me sinto um pouco inclinado a ser neoliberal. Acho que a
iniciativa privada ela prega o progresso (entrevista 1).

Sobre a diferença de gestão entre as duas, perguntados se o modelo privado
deveria servir de exemplo para o Estado, boa parte das respostas apontou para as
causas da ineficiência da gestão pública, como a falta de transparência e corrupção,
a burocracia e a falta de profissionalismo. Entretanto, vale destacar que as respostas
não falavam contra o Estado de modo geral, apenas na adoção de melhorias para o
alcance de seus deveres. Perguntados se o Estado deveria incorporar métodos da
gestão privada, as respostas foram na mesma linha da pergunta anterior; ou seja,
positivamente, desde que o Estado não perdesse de vista seu verdadeiro papel junto
à sociedade.
Perguntados sobre o que seria mais injusto, se a ausência de princípios
meritocráticos ou a desigualdade social, as respostas estiveram também na direção
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de identificar a desigualdade como o grande fator de injustiça na sociedade,
reconhecendo que grande parte da população carece dos atributos mínimos para uma
competição justa:
Porque eu até concordo com os princípios meritocráticos, desde que as
pessoas fossem medidas a partir de bases iguais. Então eu concordo com a
meritocracia dentro da empresa onde eu trabalho, porque eu vejo que nela
todos partem de bases iguais, eu sinto isso. Porque todos têm a mesma
oportunidade de ascensão (...) já a desigualdade social é algo que permeia
nossa vida constantemente, estando você dentro de uma organização ou
não. Não adianta ser rico num país de miseráveis (entrevista 4).

Sobre a importância da competitividade ou da cooperação, impera uma visão
pragmática de ação competitiva como fator de destaque pessoal, contra uma visão
ideal de cooperação, como postura eticamente aceitável, que não é valorizada pelo
mercado, ou que é vista como mera retórica por parte das empresas:
a voga hoje é ser cooperativo, um profissional cooperativo. Entretanto,
nossa... acredito que a maioria das empresas brasileiras, principalmente as
de grande faturamento, grande receita, como os bancos, né, as empresas
comerciais que existem hoje no Brasil, elas são competitivas, elas criam um
ambiente competitivo entre os funcionários. Justamente pra, justificando
garantia de emprego, ascensão profissional, etc (entrevista 3).

É muito importante ter em mente a análise realizada no primeiro tópico, sobre
a trajetória pessoal e o uso dos aparelhos Estatais, para que este tópico sobre a
adesão à nova racionalidade seja melhor interpretado. Como dissemos, essa nova
racionalidade, da maneira como Dardot e Laval (2016) a apresentaram, busca
reorientar a visão a respeito da atuação do Estado, bem como do funcionalismo
público como um todo, passando a privilegiar como princípios orientadores os
tradicionalmente atribuídos ao mercado privado: a necessidade de garantir eficiência
e produtividade através da concorrência. Nesse sentido, os dados obtidos exigem uma
reflexão mais depurada. A visão sobre a concorrência como fator de importância para
o desenvolvimento social foi apontada por parte dos entrevistados. Entretanto, o papel
ativo do Estado não deixou de ser ressaltado pela maioria. Como dissemos, a
desigualdade social é apontada como um fator determinante de injustiça, cabendo ao
Estado atuar de maneira a promover políticas públicas que garantam a igualdade e os
direitos básicos dos cidadãos. Essa visão que atribui ao Estado um papel ainda
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relevante pode estar ligado à importância da presença desse mesmo Estado ao longo
da trajetória de vida dessas pessoas.

ESTRATÉGIAS DE ENGAJAMENTO
Neste último tópico, nossa intenção foi avaliar se algum tipo de engajamento é
mobilizado em função das transformações apontadas no item anterior. Avaliamos a
possibilidade de engajamento em três níveis (inclusive cumulativamente): via filiação
e participação sindical; via filiação partidária ou atuação em movimentos sociais;
engajamento voltado para a qualificação profissional. Importa aqui avaliar se o tipo de
engajamento verificado está voltado para a esfera pessoal, da categoria ou é mais
abrangente.
Começando sobre a visão dos funcionários a respeito da atuação do sindicato
na atual conjuntura, a avaliação em geral é negativa, sobretudo pelo que consideram
uma atuação muito politizada: ”O sindicato dos bancários, na atua conjuntura, ele está
desacreditado; ele, no governo anterior, ele meio que passava um pano, ele levantava
uma bandeira mas aceitava coisas aquém do que apregoava (entrevista 8)”; “(ponto)
positivo não tem nenhum, desculpa. Negativo, ele vem usando a gente por muito
tempo pra fazer a plataforma política dele que todo mundo sabe qual é (entrevista 7)”;
“, eu acho que nos últimos anos foram acordos muito ruins para os funcionários. Eles
ficam sinalizando pra aceitar em qualquer coisa (entrevista 2)”;
O sindicato está fazendo jornalzinho defendendo o Lula e a Dilma com unhas
e dentes. Peraí, ele está debitando do nosso salário, o sindicato dos
bancários, e vem mandar jornalzinho defendendo o Lula e a Dilma?
Desculpa... descarou, né. Eu já sabia que não tinha muito foco, né. Só que aí
eles descararam, caiu a máscara (entrevista 9).

Esses posicionamentos, entretanto, devem ser considerados em conjunto com
outro aspecto bastante apontado, que é a falta de mobilização da categoria:
o sindicato, dentro das possibilidades dele, da quantidade de pessoal que tem
disposto a colaborar, da disponibilidade de recursos, eu acho que o sindicato
ele faz um pouco mais que o possível até (...) porque, por mais que o sindicato
converse, sempre esteja aberto ao diálogo, uma troca de ideia, mas não
adianta se a própria classe que ele representa não está muito preocupada
(entrevista 5);
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seria fácil falar que o ponto negativo seria o aparelhamento do sindicato, mas
é impossível não ser, e talvez não tenha como ser diferente. O ponto negativo
claramente pra mim é a falta de participação dos funcionários em geral.
Talvez inclusive por essa descrença atual dentro da política que se instaurou
dentro da sociedade, da nossa sociedade brasileira como um todo (entrevista
11).

Um fato importante mencionado por todos os entrevistados, é que todos já
aderiram ao menos uma vez à greve da categoria. Outro ponto importante
mencionado, foi a existência de pressão contra quem adere à greve. Esse é um fator
que pode estar ligado à baixa representatividade do sindicato junto à categoria.
Sobre militância política e preferência partidária, as respostas, em geral,
apontaram para a inexistência quase absoluta de militância; não tendo a maioria
preferência partidária. Alguns poucos declararam possuir um partido de preferência,
mas apenas uma resposta foi positiva para a militância política.
Sobre o engajamento de ordem pessoal, com base em estratégias de
valorização e qualificação, em vista das mudanças previstas para o setor em que
atuam e do contexto das reformas previdenciária e trabalhista, a grande maioria
acredita não possuir um nível de formação suficiente para atuar no mercado em geral:
“Pra conquistar pontuação e ficar mais bem qualificado aos olhos da empresa, sim
(...)Pra manter a empregabilidade. Um nível de empregabilidade maior (entrevista 9)”;
“Preciso falar um inglês, porque é cada vez mais uma necessidade premente. E
continuar procurando conhecimentos, seja na parte de tecnologia, não só na parte de
tecnologia, mas também em formação técnica na área de finanças (entrevista 10)”;
“acho que o meu nível profissional de formação é básico... eu seria no máximo, fora,
um atendente do Mc Donald’s (entrevista 6)”; “Pra atuar no mercado de forma geral,
no contexto atual, não é suficiente. Eu teria que fazer mais cursos, eu teria que me
qualificar mais ainda pra ter condições de... mais condições de escolha (entrevista 8)”;
Eu estou fazendo uma pós-graduação hoje; aliás tá meio parada aí por causa
da questão do TCC. Eu fiz na verdade essa pós aí mais por essa questão da
pontuação, aí, pontuação que a gente precisa pra conseguir as concorrências
dentro do Banco, mas eu precisaria fazer... preciso de uma faculdade ou mais
cursos com relação a... muita coisa relacionada ao meu trabalho (entrevista
5).
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Além desse aspecto de complementação de formação, foram também
apontadas algumas estratégias de valorização dentro da empresa: “Entrega e política
(entrevista1)”; “Cumprir as metas (entrevista 2)”; “capacitação e destaque em vendas
(entrevista 3)”; “conhecimento da sua área de atuação, do serviço que você presta,
dos produtos que você vende (entrevista 4)”; “conhecimento de produtos e serviços
que eu tenho que tratar com os clientes (entrevista 5)”; “Ser o melhor, vendedor nato
(entrevista 6)”; “Networking. É o melhor (entrevista 7)”.
Se no discurso dos entrevistados sobre a atuação do Estado prevaleceu uma
postura ambígua sobre os valores neoliberais em confronto com a desigualdade
social, é na verificação da prática individual dos entrevistados que a tese de Dardot e
Laval (2016) ganha bastante destaque. Se essa nova racionalidade exerce de fato um
efeito de persuasão, se ela está de fato constitui a subjetividade dos sujeitos, o
exemplo desses bancários é claríssimo: embora uns e outros afirmem que o discurso
das empresas reforce o caráter cooperativo da relação entre funcionários, na prática
as pessoas assumem a competitividade como “valor” disseminado e verdadeira “pedra
de toque” da ação, ficando nítido o contraste de valores idealizados de cooperação e
a realidade pragmática da competição. A situação que emerge desse quadro é a da
disciplina dos corpos, um entendimento tácito de como proceder, à revelia dos
discursos empresariais, verificado empiricamente pelas pessoas, como um padrão de
comportamento para o sucesso. Na prática, o entendimento é de que cada um
depende de si mesmo, de suas próprias habilidades e capacidades, tal como o
“empreendedor de si mesmo” (DARDOT, LAVAL, 2016).
Do mesmo modo, em que pese boa parte dos discursos em prol de uma postura mais
cooperativa, o engajamento típico verificado entre os entrevistados deixa clara a
opção individualista. As opções de engajamento que envolvam um caráter coletivo,
como a atuação sindical ou político partidária, são geralmente menosprezadas. A
adesão às greves da categoria, por exemplo, na medida em que são objeto de pressão
por parte da empresa, certamente deixa de ser uma atitude prudente do ponto de vista
individual, com um foco específico na própria carreira. Fica novamente evidenciada
uma postura utilitária que aposta mais no “depender de si mesmo”, do que na força
do coletivo. Nesse sentido, poderíamos argumentar também que os discursos
contrários à privatização do Banco visam muito mais uma retórica específica assumida
instrumentalmente em defesa do caráter público da empresa; em outras palavras, é
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um mecanismo de defesa da continuidade da estabilidade garantida enquanto a
empresa permanecer pública, do que uma visão mais idealizada do papel de uma
empresa pública. Sobretudo à luz da conjuntura política, que pode, segundo os
entrevistados, definir de fato a privatização do Banco, mas também sobre o futuro
incerto que eles vislumbram para o setor.
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4 CONCLUSÃO
Retomando a hipótese inicial deste trabalho, nossa intenção foi identificar a
visão da realidade social que os bancários do setor público percebem a partir de sua
posição de classe na sociedade e a maneira como esta percepção mobiliza (ou não)
possíveis formas de engajamento, considerando o contexto atual de ascensão dos
discursos favoráveis à diminuição do papel do Estado, as propostas de mudança nas
relações trabalhistas e os prognósticos sobre o futuro do trabalho e automação.
Podemos dizer que há pragmatismo na visão da realidade social que os
bancários do setor público percebem a partir de sua posição de classe na sociedade,
e que o engajamento prático decorrente dessa visão se dá em uma chave bastante
individualista. Não obstante, verificamos que a prática não está necessariamente
articulada com um discurso que a justifique. Pelo contrário, existe no discurso da
maioria dos entrevistados uma postura idealizada em prol da defesa de aspectos
coletivos, como o fortalecimento do papel do Estado. Ou seja, há em certa medida
uma resistência contra o discurso neoliberal, no plano ideal, em referência ao conjunto
da sociedade. Isso fica expresso na maneira como essas pessoas reconhecem a
importância do Estado no enfrentamento das desigualdades sociais. Esse fator pode
estar ligado ao fato de que boa parte das pessoas entrevistadas tiveram o Estado
como uma importante referência ao longo de suas trajetórias de vida. Na prática vivida,
entretanto, nota-se como a subjetividade dessas pessoas já incorporou o aspecto
individualista dessa nova racionalidade, na medida em o engajamento é todo voltado
para estratégias pessoais de enfrentamento da conjuntura, como o investimento
pessoal em qualificação profissional, em detrimento de formas coletivas de
engajamento, como sindicato ou partidos políticos. Resta a questão de como articular
um discurso, do ponto de vista sindical e político, que consiga articular o ideal de um
Estado atuante em prol da sociedade, em conjunto com a defesa do setor público,
com o pragmatismo e o individualismo que a prática vivida desses bancários
demonstra.
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APÊNDICE
Relação de Entrevistas
Tempo de Banco

Função / Cargo

Lotação

Entrevista 1

34 anos e 9 meses

Gerente Geral

Agência

Entrevista 2

17 anos

Assistente de Negócios

Departamento

Entrevista 3

20 anos e 4 meses

Gerente de Relacionamento

Agência

Entrevista 4

17 anos e 6 meses

Gerente de Relacionamento

Agência

Entrevista 5

8 anos e 11 meses

Gerente de Relacionamento

Escritório

Entrevista 6

13 anos e 6 meses

Gerente de Relacionamento

Escritório

Entrevista 7

8 anos e 11 meses

Gerente de Módulo

Caixa

Entrevista 8

20 anos

Entrevista 9

8 anos e 11 meses

Gerente de Relacionamento

Agência

Entrevista 10

20 anos e 1 mês

Assessor Empresarial

Departamento

Entrevista 11 14 anos e 3 meses

Gerente Geral

Agência

Entrevista 12 26 anos e 2 meses

Gerente Geral

Agência

Entrevista 13 15 anos e 7 meses

Assistente de Negócios

Agência

Assistente Operacional Júnior Departamento

