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MOVIMENTAÇÃO NO EMPREGO BANCÁRIO EM SETEMBRO DE 2021 

O estoque de emprego formal de bancários em setembro de 2021 era de 473.503 trabalhadores, 

segundo dados do Novo Caged1, divulgado pelo Ministério da Economia. Em setembro de 2020, o 

estoque era 480.266. Os bancos múltiplos com carteira comercial, atividade que engloba bancos 

como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, concentraram 77,8% do emprego bancário no 

país no último mês. Os dados apresentados a seguir consideram o ajuste de declarações entregues 

fora do prazo e a consulta foi realizada em 26/10/2021. 

Em setembro de 2021, foram registradas 4.365 admissões e 3.116 desligamentos de bancários, o 

que levou a um saldo positivo de 1.249 postos no Brasil. Este resultado foi puxado, principalmente, 

pela Caixa Econômica, com saldo de 654 postos, e pelos bancos múltiplos com carteira comercial, 

com 556 postos no mês. Os bancos comerciais registraram saldo de 18 postos, os bancos múltiplos 

sem carteira comercial ficaram com saldo de 16 postos e os bancos de investimento, com 5 postos. 

Tabela 1 
Movimentação e estoque de emprego formal dos bancários 

Brasil, setembro de 2021 

 
Fonte: Novo Caged – Ministério da Economia 
Elaboração: DIEESE - Subseção Bancários DF 
Nota: Dados com ajuste de declarações entregues fora do prazo. Consulta realizada em 26/10/2021. 

Desde que a pandemia da Covid-19 foi declarada, em meados de março de 2020, o emprego bancário 

vinha sendo reduzido mês a mês no país, com exceção de maio daquele ano, quando houve saldo 

positivo de emprego. Desde abril de 2021, contudo, o saldo mensal voltou a ficar positivo, mas 

ainda num montante insuficiente para reverter o saldo negativo acumulado de setembro do ano 

passado a setembro de 2021. A diferença entre admissões e desligamentos, neste período, acumula 

saldo negativo de 7.863 postos no Brasil. 

  

                                                 
1 A partir de em janeiro de 2020, a captação dos dados mensais do emprego formal pelo sistema Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged) foi substituída pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). O Novo Caged, portanto, consiste em uma nova série de dados do emprego 

formal, inviabilizando, assim, a comparação com períodos anteriores a janeiro de 2020. 

Atividades Admitidos Desligados Saldo Estoque

Bancos comerciais 55 37 18 5.158

Bancos múltiplos, com carteira comercial 3.504 2.948 556 368.502

Caixas econômicas 692 38 654 93.972

Bancos múltiplos, sem carteira comercial 94 78 16 5.146

Bancos de investimento 20 15 5 725

BANCÁRIOS 4.365 3.116 1.249 473.503
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Gráfico 1 
Saldo de movimentação do emprego formal dos bancários 

Brasil, setembro de 2020 a setembro de 2021 

 
Fonte: Novo Caged – Ministério da Economia 
Elaboração: DIEESE - Subseção Bancários DF 
Nota: Dados com ajuste de declarações entregues fora do prazo. Consulta realizada em 26/10/2021. 

No Distrito Federal (DF), o estoque de emprego formal de bancários era de 22.507 trabalhadores 

em setembro de 2021. Deste total, 61,8% tinham vínculo com a Caixa Econômica e 38,0% com os 

bancos múltiplos com carteira comercial. Em setembro do ano passado, a categoria bancária do DF 

contava com 22.510 trabalhadores. 

O saldo de movimentação no emprego bancário do DF ficou negativo em 26 postos no último mês, 

após 6 meses consecutivos registrando saldos positivos. Esse resultado corresponde à diferença 

entre as 107 admissões e os 133 desligamentos registrados em setembro. Nos bancos múltiplos com 

carteira comercial, o saldo foi negativo em 53 postos. Já na Caixa, o saldo foi positivo em 27 postos. 

Os bancos comerciais, bancos múltiplos sem carteira comercial e bancos de investimento não 

registraram movimentação no DF no mês. 

Tabela 2 
Movimentação e Estoque de emprego formal dos bancários 

Distrito Federal, setembro de 2021 

 
Fonte: Novo Caged – Ministério da Economia 
Elaboração: DIEESE - Subseção Bancários DF 
Nota: Dados com ajuste de declarações entregues fora do prazo. Consulta realizada em 26/10/2021. 

Considerando o período de setembro do ano passado até setembro de 2021, o saldo de 

movimentação de admissões e desligamentos está negativo em 24 postos no DF. Entre setembro e 

dezembro de 2020 e em fevereiro e setembro de 2021, houve mais desligamentos do que admissões 

nas atividades bancárias, superando o saldo positivo dos demais meses 2021. 
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Atividades Admitidos Desligados Saldo Estoque

Bancos comerciais 0 0 0 4

Bancos múltiplos, com carteira comercial 77 130 -53 8.551

Caixas econômicas 30 3 27 13.918

Bancos múltiplos, sem carteira comercial 0 0 0 33

Bancos de investimento 0 0 0 1

BANCÁRIOS 107 133 -26 22.507
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Gráfico 2 
Saldo de movimentação do emprego formal dos bancários 

Distrito Federal, setembro de 2020 a setembro de 2021 

 
Fonte: Novo Caged – Ministério da Economia 
Elaboração: DIEESE - Subseção Bancários DF 
Nota: Dados com ajuste de declarações entregues fora do prazo. Consulta realizada em 26/10/2021. 
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