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Em apenas um ano, o banco Santander destruiu 9.429 postos de trabalho em vários países onde 
atua. Do ponto de vista regional, por exemplo, mais da metade (50,8%) desses postos foram 
eliminados na América Latina, onde praticamente todos os países em que o banco opera, 
incluindo o Brasil, apresentaram redução no número de trabalhadores. No mundo, mais de 17 
países tiveram postos de trabalho eliminados pelo grupo espanhol. De qualquer forma, não se 
pode perder de vista que isto seja uma ação planejada do banco. A meu ver, estamos diante de 
uma opção conservadora de redução de custos, orientada para a redução de postos de trabalho, 
e planejada para potencializar os lucros do banco. 
É com o objetivo de contribuir com este debate que escrevi as breves linhas a seguir.
 
América Latina

 
No século XVI, as fantásticas civilizações Asteca e Inca sentiram na pele o poderio e a violência 
do Estado espanhol. Seus povos, além de saqueados, ainda tiveram seu destino aniquilado pela 
ganância de uma Espanha comandada por Carlos I, o rei mais poderoso da Europa de então.
O ataque agora, embora não seja tão terrível como o que dizimou aquelas civilizações, vem 
sendo desferido pelo banco Santander e por seu “monarca-mor“ Emílio Botín-Sanz de Sautuola 
Y García de los Ríos, contra trabalhadores bancários da América Latina, e mesmo norte-
americanos. Tratam-se de milhares de postos de trabalho sendo dizimados pela mesma lógica 
que embalava Carlos I: a busca da riqueza a qualquer custo. 

Para o banco, e para “El Rei”, Don Botín III
[1]

, pouco importa que destino terão os trabalhadores 
que ocupavam estes postos de trabalho, muito menos se, por causa disso, as próximas gerações 
venham a ter menos oportunidades de reproduzirem sua existência. O que importa, é que esta 
redução seja lucrativa e rentável para o Santander, para seu todo poderoso “monarca” e para 
seus nobres acionistas.   
Esta é apenas uma das óbvias constatações a que podemos chegar, quando comparamos o nível 
de emprego observado na América Latina ao final de 2009, com aquele verificado na região ao 
final de 2008. 
Note-se que, praticamente, todos os países latino-americanos, em que o Santander estava 
presente ao final de 2009, apresentaram quedas em seus postos de trabalho, com destaque 
para o Brasil e para o México que, juntos, perderam 77,4% destes postos. Ou seja, dos 4.795 
postos destruídos na América Latina, 3.709 (77,4%) pertenciam a estes dois países.  A única 
exceção, diz respeito aos postos de trabalho bancário venezuelanos: em 6 de julho de 2009, por 
decisão de governo, e mesmo a contragosto do Santander,  o Banco de Venezuela, que 
pertencia ao grupo espanhol, foi reestatizado e incorporado ao Banco de Desarrollo Economico y 
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Social de Venezuela (BDES)
[2]

, como política de fortalecimento do setor público.

É claro que em outros países fora da região, e mesmo na Espanha e nos Estados Unidos, como 
veremos adiante, o Santander levou a cabo a sua política de destruição de empregos, mas foi na 
América Latina que esse corte se mostrou mais drástico e mais abrangente. 

 
Comparativo dos Postos de Trabalho na América Latina em 2009* e 2008*
 

País 2009 2008
Diferença

em nº Absoluto em %

Brasil          50.904          53.198 -2.294 -4,3%

México          12.509          13.924 -1.415 -10,2%

Argentina            5.753            6.313 -560 -8,9%

Chile          11.850          12.081 -231 -1,9%
Colômbia            1.304            1.415 -111 -7,8%
Uruguai               757               847 -90 -10,6%
Porto Rico            1.796            1.885 -89 -4,7%
Peru                 47                  52 -5 -9,6%
Subtotal          84.920          89.715 -4.795 -5,3%
Venezuela                 56            5.659 -5.603 -99,0%

Total          84.976          95.374 -10.398 -10,9%

*dados referentes ao mês de dezembro.
Fonte: Formulário 20F - Santander/2009 
Elaboração: Mauro Dias
 

Como se pode verificar na tabela acima, 8 dos 9 países da região perderam explicitamente 
postos de trabalho. O Brasil, em termos absolutos, perdeu o maior número de postos (2.294), 
seguido pelo México que, em termos relativos, apresentou uma queda também significativa: 
10,2% dos postos mexicanos foram eliminados. No Brasil, essa queda foi de 4,3%. 

De qualquer forma, a cada 100 postos de trabalho destruídos pelo Santander na América Latina 
em 2009, praticamente metade (47,8%), eram postos ocupados por trabalhadores e 
trabalhadoras aqui no Brasil.

Ressalto que tratei o caso da República Bolivariana da Venezuela em separado, pelas razões que 
expus anteriormente: como por lá houve um processo de nacionalização/reestatização, 
provavelmente os 56 funcionários restantes ao final de 2009, constituam o pessoal-chave do 
banco, responsável por preparar a saída definitiva do país andino. Deste modo, não se pode 
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contabilizar como perda de postos de trabalho o que aconteceu no país. Tudo indica que, ao 
menos na sua maioria, os trabalhadores tenham sido transferidos para o BDES venezuelano. Ou 
seja, os postos de trabalho não foram destruídos. Apenas deixaram de pertencer ao Banco 
Santander.
 
 
Brasil
 

O diretor da “División de América” e um dos principais executivos do banco, o espanhol 
Francisco Luzón, referiu-se ao Brasil, numa entrevista concedida em 23 de julho à ISTOÉ 
Dinheiro, como a “jóia da coroa”. Não era para menos: o país foi responsável por 20% do lucro 
mundial do banco no ano passado e, neste primeiro trimestre de 2010, respondeu por 21% do 

resultado
[3]

. Todavia, do ponto de vista do emprego em 2009, estivemos mais para “bobo da 
corte” do “rei” Botin do que para a tal “jóia da coroa”. Se em 2009 fomos responsáveis pelos 
referidos 20% do lucro mundial do banco, por outro lado, também coube-nos arcar com 24,3% 
dos postos de trabalho eliminados mundialmente pelo Santander. Ou seja, de cada 4 postos 
destruídos mundo afora, praticamente 1 foi eliminado dentro de nosso território. Foram 2.294 
postos eliminados só no Brasil.

Observe-se, entretanto, que o aparente paradoxo trata-se de uma política deliberada do banco. 
A esse respeito, chega a ser constrangedora a forma pela qual o banco explicita sua política. 
Numa das páginas de um documento destinado a investidores que atuam no mercado de 

capitais norte-americano, encaminhado à Securities and Exchange Commission (SEC)
[4]

, o 
Santander deixou clara a sua estratégia com relação à integração do Santader Brasil e do Banco 
Real: “Podemos não obter a economia de custo projetada e a geração de receita no prazo 
previsto ou talvez não consigamos obtê-las devido a uma série de fatores, incluindo nossa 

incapacidade de colocar em prática as reduções previstas no número de funcionários,(...)
[5]

” 

Fica evidente, portanto, que a redução de postos de trabalho no Brasil não se trata de algo 
ocasional e/ou inevitável. Trata-se, isto sim, de um dos elementos centrais do planejamento 
estratégico do banco relacionado à compra do Banco Real.

 
Estados Unidos

 
Já o que aconteceu com os postos de trabalho nos Estados Unidos, foi exatamente o contrário 
do que aconteceu na Venezuela. Um olhar desatento à tabela a seguir, conforme números 
divulgados pelo Santander à SEC, poderia sugerir que o grupo espanhol houvesse aumentado o 
número de postos de trabalho.  
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Comparativo dos Postos de Trabalho nos EUA em 2009* e 2008*

País 2009 2008 Saldo

EUA          11.355            2.051                9.304 

 

* Dados referentes ao mês de dezembro, fornecidos pelo Santander à SEC.
Fonte: Formulário 20F- Santander/2009 
Elaboração: Mauro Dias
 

Na verdade esses números apenas camuflam o fato de que o banco não tenha gerado um único 
posto sequer nos EUA. Pior que isso, ao contrário do que parece, o que o Santander fez, foi 
destruir parte dos empregos que já existiam. 
Senão vejamos: no dia 13 de outubro de 2008, o Santander e o banco norte-americano 
Sovereign Bank, que literalmente significa Banco Soberano, anunciaram que este último seria 

adquirido
[6]

 pelos espanhóis. Em seguida, o banco Santander divulgou uma nota para o 
mercado informando que, entre outros dados, a instituição norte-americana possuía 11.976 
funcionários quando do anúncio da aquisição. 

Ora, é só fazer as contas: ao somarmos os 11.976 postos de trabalho do Sovereign aos 2.051 que 
o Santander já apresentava ao final de 2008, e diminuirmos 11.355 postos verificados ao final de 
2009, chegamos à triste constatação de que foram destruídos nada mais nada menos que 2.676 
empregos bancários nos EUA no período analisado. Este é o saldo, do ponto de vista do 
emprego, que o banco Santander deixou para os trabalhadores norte-americanos com a compra 
do Sovereign Bank no ano passado.

 
 
 
Europa
 
 
O Santander está presente em 19 países da Europa Continental, e também se faz presente no 
Reino Unido que, depois da Espanha, concentra o maior número de trabalhadores(as) do Grupo 
no Continente. Entretanto, ao contrário do que vimos na América Latina, 7 foram os países que 
tiveram seus postos de trabalho eliminados em 2009. Ainda assim, dos 1.734 postos perdidos na 
região, 1.300 foram eliminados só na Espanha. Ou seja, como podemos ver na tabela a seguir, 
75% do corte nos países europeus se concentraram no país-sede do Santander. Dito de outra 
forma, 3 a cada 4 postos da região foram implodidos na Espanha. Se acrescentarmos a redução 
observada em Portugal, veremos que só estes 2 países ficaram com 93,3% do “prejuízo”.
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Comparativo dos Postos de Trabalho na Europa em 2009* e 2008*

 

País 2009 2008
Diferença

Participação no 
Total de Postos 

Queimadosem nº Absoluto em %

Espanha     35.076    36.376 -1.300 -3,57% 75,0%
Portugal        6.522      6.839 -317 -4,64% 18,3%
República Tcheca           166          205 -39 -19,02% 2,2%
Hungria              47            84 -37 -44,05% 2,1%
Suíça           178          198 -20 -10,10% 1,2%
França              32            51 -19 -37,25% 1,1%
Grécia              19            21 -2 -9,52% 0,1%

Total     42.040    43.774 -1.734 -3,96% 100,0%

* Dados referentes ao mês de dezembro, fornecidos pelo Santander à SEC.
Fonte: Formulário 20F-Santander/2009 
Elaboração: Mauro Dias

 
Do ponto de vista relativo, por exemplo, países como a República Tcheca, a França, e a Hungria, 
tiveram, respectivamente, absurdos 19%, 37% e 44% de redução em seus postos de trabalho. 
Entretanto, por terem uma base muito pequena de trabalhadores, em termos absolutos, 
representaram muito pouco quando comparados aos países ibéricos. Os postos perdidos pela 
França, juntamente com os outros 2 países do leste europeu, não chegaram a uma centena. 
Deste modo, representaram apenas 5,4% do total de postos eliminados na Europa.
 
 
 
 
Considerações e Informações Adicionais.
 
Observados isoladamente, apenas 4 países concentraram 81,5% dos mais de 9 mil postos de 
trabalho destruídos pelo grupo espanhol. Os Estados Unidos, que arcaram com boa parte desta 
fatura, ficaram com 28,4% dos postos eliminados mundialmente. Em seguida, vem o Brasil que 
perdeu, como já vimos, 24,3%; depois o México, representando 15% e a Espanha que respondeu 
por 13,8% do recorte mundial.
Entretanto, do ponto de vista regional, a América Latina foi a mais impactada: perdeu mais da 
metade (50,8%) dos postos desativados em 2009. Na Europa, por exemplo, esse percentual foi 
de 18,4%. Na Ásia, o Santander se faz muito pouco presente e apresentou uma redução 

insignificante do ponto de vista estatístico: 3 postos perdidos em Hong Kong.
[7]

 
De qualquer forma, é preciso assinalar que reduções de postos de trabalho, ainda que tenham 
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sido acordadas com o movimento sindical
[8]

, são duplamente traumáticas: primeiramente para 
o trabalhador ou trabalhadora que ocupava o posto destruído e, depois, para as gerações 
futuras que poderiam contar com aquele posto, caso ele não deixasse de existir. Mas há, ainda, 
um terceiro agravante: em geral, reduções no número de funcionários resultam numa maior 
intensificação do ritmo de trabalho, na deterioração das condições em que este trabalho é 
realizado e, portanto, numa maior exploração dos trabalhadores que permanecem na empresa. 
Além disso, essas reduções tendem a diminuir a carga de tributos incidentes sobre a Folha de 
Pagamento, fazendo com que a totalidade dos custos recaia sobre os trabalhadores, e que os 
ganhos sejam exclusivamente apropriados pelo patronato.
Isto é extremamente sério. Se o banco Santander fosse a única empresa no mundo para se 
trabalhar, teria deixado como herança um déficit de 9.429 oportunidades de trabalho, com 
todos os impactos sociais negativos que poderiam resultar dessa política irresponsável do 
banco. 
É preciso sublinhar ainda que, muito embora o banco possa utilizar a crise econômica 
desencadeada em 2008, como pretexto para justificar a redução dos postos de trabalho em 
países como Portugal, Espanha e EUA, essa redução não era inevitável. Como também não era 
inevitável no caso do Brasil ou em qualquer outro lugar. Ela foi fruto de uma escolha. Foi 
resultado, portanto, de uma decisão política tomada pela direção do banco, com o objetivo 
evidente de reduzir custos para ampliar as suas já robustas margens de lucro.
 

*Assistente de Organização Política do SEEB/SP – Regional Leste (maurodias@spbancarios.com.br)

[1]
 O atual presidente Emilio Botín pode tranquilamente ser chamado de Emílio Botín III, pois seu pai e seu avô, também tinham 

o mesmo nome e ambos foram presidentes da instituição. Seu pai, por exemplo, foi presidente por 36 anos (1950-1986) e 
deixou o seu lugar para o atual dirigente. Ou seja, pai e filho somam dinasticamente 60 anos no comando do Santander.

[2]
  Banco de Desenvolvimento Econômico e Social da Venezuela. 

[3]
 Segundo a Agência Reuters, a estimativa do Banco Santander é que essa participação suba para 23% em 2010.

[4]
 A SEC é uma espécie de Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dos EUA.

[5]
 Trecho reproduzido textualmente do Formulário 20F de 2009.

[6]
 Em 30 de Janeiro de 2009, a aquisição do Sovereign foi formalmente efetivada pelo Grupo Santander.

[7]
  Nas informações que o Santander encaminhou à SEC, apresentando o emprego por área geográfica, há um item classificado 

como “Outros” onde consta uma redução de 221 postos, o que corresponde a 2,3% dos postos perdidos em 2009.
[8]

 É o caso das 300 demissões no Santander Consumer Finance da Espanha. Usando a crise mundial de 2008, e seu reflexo no 
consumo, como justificativa, o Santander fechou 48 agências em 2009 e negociou com o movimento sindical espanhol, entre 
outras coisas, um PDV e algumas aposentadorias antecipadas. De qualquer forma, embora tenha sido negociada, essa redução 
foi traumática, porque o Santander Consumer tinha cerca de 800 funcionários na ocasião, e perdeu 38% dos seus postos.
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