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EMPREGADOS DA TI 
EXIGEM SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS DO SETOR
Há tempos o Sindicato tem denunciado e cobrado do banco soluções para uma série de situações na Diretoria de Tecnolo-

gia (Ditec) do BRB, os quais não têm sido tratados a contento. Os problemas mais graves ocorrem acerca de uma gestão 
inadequada de pessoal, em que ocorrem vacâncias que não são preenchidas, prejudicando sobremaneira o andamento 

do trabalho, mas eles se estendem também para a própria organização interna das rotinas de trabalho.
Esses problemas se arrastam há bastante tempo, e o Sindicato, que já externou isso para a gestão que se iniciou em feve-

reiro, acreditou que enfim se teria uma solução. Porém, está claro que até agora nada de concreto foi feito. Diante disso, diversos 
empregados da Ditec procuraram o Sindicato, e em reunião na última segunda feira (2), na sede da entidade, deliberaram por 

tornar pública sua indignação e cobrar de forma enérgica soluções.
O Sindicato quer soluções, e na crença precípua de que o diálogo deve presidir toda ação, e deve ser 

o primeiro passo a ser dado antes de qualquer outro, oficiou o diretor de Tecnologia do BRB expon-
do os problemas e cobrando uma reunião onde possam ser tratadas as reivindicações dos 

empregados daquele setor.
“Os problemas elencados pelos companheiros da Ditec são generalizados em todo o 

setor, porém têm uma incidência mais intensa na Supro, especialmente na Getis, área ab-
solutamente estratégica para o banco. A não solução desses transtornos gera riscos expres-

sivos para o BRB. Queremos respostas, e, mais do que isso, soluções”, pondera Ronaldo Lustosa, 
diretor do Sindicato.
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Abaixo alguns depoimentos de empregados da área, os quais pediram anonimato por temerem represálias

“Será que a direção do banco tem conhecimento da insatisfação dos analistas de TI, sobretudo na Supro? Se tem, por que ainda não foi 
feito nada a respeito nos últimos quatro anos?”.

“Há bastante tempo convivemos com uma espécie de apagão de gestão em diversas áreas da Ditec... são anos sem qualquer direciona-
mento, feedbacks e/ou alinhamento dos gestores com seus times... essa lacuna traz enormes perdas para o negócio do banco e seus clientes, que 
a alta direção do BRB parece não ter conhecimento”.

“Atualmente existe um desequilíbrio enorme de funções da trilha de TI, alocadas em áreas e superintendências específicas da Ditec, sem 
qualquer controle e quase sempre com indicações diretas, ignorando a regra de um processo seletivo interno público e isonômico”.

“É visível que a distância do RH do BRB com a Ditec tem favorecido a inobservância de várias regras básicas e obrigatórias com relação à 
gestão de pessoal de tecnologia”.

“O Sindicato reitera que estes depoimentos são a expressão da verdade do que ocorre na Ditec, pois foram verificados ‘in loco’. A TI do BRB 
precisa de soluções para que possa dar as soluções de que o banco tanto precisa”, finaliza Ronaldo Lustosa, diretor do Sindicato.
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EM OFÍCIO, SINDICATO COBRA 
REUNIÃO COM DIRETOR DA DITEC 
PARA TRATAR DE DEMANDAS DOS 
FUNCIONÁRIOS
O Sindicato encaminhou na última sexta-feira (6) ofício direcionado 
ao diretor da Ditec do BRB, Fabiano Pereira, solicitando uma reunião 
para tratar dos problemas que os funcionários do setor apontaram em 
encontro na entidade. Ao lado, a íntegra do documento:
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