
D
epois que o governo federal pas-
sou a cobrar dos bancos atuação 
mais responsável como instru-
mento contra a crise fi nanceira 
internacional, o Banco do Brasil 

reduziu juros, ampliou e diversifi cou sua car-
teira de crédito, resultando em uma expansão 
de 20,5% em doze meses. Em nota à impren-
sa, o banco diz ter encerrado setembro, mais 
uma vez, como líder do Sistema Financeiro 
Nacional com 19,6% de participação no mer-
cado de crédito.

Lançado no primeiro semestre, o Programa 
Bom Pra Todos já envolveu um volume de 
R$ 52 bilhões. Nos nove primeiros meses de 
2012, a instituição lucrou R$ 8,347 bilhões. 
No mesmo período, o crédito imobiliário re-
gistrou um saldo de R$ 10,8 bilhões. Entre 
setembro de 2011 e setembro de 2012, o 
número de agências passou de 5.138 para 
5.339, um aumento de 201 unidades.

Uma análise rápida desses números pode 
levar a crer que se trata de um banco social-
mente responsável. No entanto, o que se tem 
visto remete para o velho dito popular: Por 
dentro, pão bolorento. Por fora, bela viola.

Os funcionários conhecem bem o que está 
por trás dos números. A direção da instituição 
defi ne metas e as cobra dos gestores sem se 
importar de que maneira elas serão cumpridas. 
Então, para atender às demandas do governo e 
de um novo mercado, as exigências internas são 
feitas em proporções cada vez mais descabidas.

Justamente de olho nos resultados, o BB 
passou a adotar, nos últimos anos, sucessivos 
programas internos de reestruturação. Dentre 

eles, as Plataformas de Suporte Operacional 
(PSO), o BB 2.0 e o Sinergia BB. Todos, mo-
delos de gestão focados em cumprimento de 
metas abusivas, cuja consequência é a total 
precarização das condições de trabalho dos 
funcionários.

Com base nessa política de violência orga-
nizacional, o BB segue abusando dos desco-
missionamentos por “atos de gestão”. O banco 
cria subterfúgios para prejudicar e perseguir 
funcionários sem levar em conta as três avalia-
ções consecutivas negativas estabelecidas em 
mesa de negociação. Entre os prejudicados, 
também se encontra um grande número de 
gerentes gerais que, sem qualquer mecanismo 
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de proteção, estão sendo descomissionados de 
forma totalmente infundada e injustifi cada. 

Para rechear o saco de maldades, o banco 
recentemente editou normativo interno, suspen-
dendo férias já programadas de funcionários que 
fi zeram greve, em fl agrante perseguição àqueles 
que exerceram seu legítimo direito na última 
Campanha Nacional dos Bancários.

Em outras palavras, o BB persegue, precariza, 
desrespeita e assedia seus trabalhadores com 
vistas a diminuir despesas e aumentar os lucros. 
Trata-se de uma política de vale-tudo, por meio 
da qual a diretoria do BB se coloca na contramão 
das atuais políticas de desenvolvimento do país. 
A faceta é de total descompromisso social.

BB PRIORIZA RESULTADOS 
E ESQUECE O SOCIAL



De pouco em pouco, o BB avan-
ça com a implantação das Platafor-
mas de Suporte Operacional (PSO), 
já em vigor em algumas das maiores 
cidades do país.

Iniciado em 2008, em Brasília 
e Rio de Janeiro e, posteriormente, 
estendido à capital paulista, entre 
outras capitais e alguns municípios 
do interior, o projeto integra os pro-
gramas de reestruturação interna do 
BB, devendo atingir todas as locali-
dades com cinco ou mais agências 
da instituição.

As plataformas centralizam os 
caixas executivos em uma dotação 
única, e estes podem ser designa-
dos para prestar serviço em qual-
quer unidade bancária da institui-
ção. Na prática, esses trabalhadores 
passam a cumprir o papel de caixas 
substitutos, cobrindo férias e afas-
tamentos de outros funcionários ou 
para suprir demandas localizadas.

Com o objetivo de reduzir custos, 
as PSO estão causando desconforto e 

E
m audiência realizada 
pelo Ministério Público do 
Trabalho, no dia 03/12, 
em Brasília, o BB recusou 
a proposta da procurado-

ra de voltar atrás na decisão de 
cancelar unilateralmente férias, 
abonos e licenças já programados 
dos trabalhadores que participa-
ram da greve na última Campanha 
Nacional da categoria. 

A audiência foi agendada após 
denúncias encaminhadas pelos 
representantes dos funcionários de 
que o banco estaria perseguindo os 
trabalhadores que exerceram seu 
legítimo direito de greve. 

Logo após a assinatura do acor-
do aditivo de trabalho, o BB emitiu 
normativo suspendendo férias e 
licenças anteriormente autorizadas 
e convocando os funcionários para 
início imediato da compensação 
das horas de greve, juntamente com 

BB PERSEGUE FUNCIONÁRIOS E 
INSISTE EM PRÁTICA ANTISSINDICAL

protestos em todo o país, inclusive 
com paralisações. 

Ao mesmo tempo em que orga-
nizaram as atividades, as entidades 
de representação dos trabalhado-
res foram à Justiça e ao governo 
federal cobrar medidas contra as 
arbitrariedades. Vários sindicatos 
ingressaram com ações com pe-
dido de liminares. A Contraf/CUT 
levou representação ao Ministério 
Público do Trabalho e encaminhou 
denúncia ao assessor especial da 
Secretaria Geral da Presidência da 
República, José Lopes Feijóo, no 
Distrito Federal. O Sindicato dos 
Bancários de Brasília também en-
caminhou carta à presidenta Dilma 
Roussef, expressando preocupação 
com as mudanças promovidas pelo 
BB nas relações de trabalho com 
seus funcionários.

 As denúncias das entidades 
sindicais resultaram na audiência 
com o MPT e, posteriormente, em 
audiência no Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE). Mas, em ambas, 
o BB negou-se a rever sua postura.

 Durante a mediação do MPT, a 
procuradora sugeriu ao banco alte-
rar o item 4.5.4 da IN 361, o qual 
dava margem para prejudicar férias, 
licenças e abonos dos bancários 
grevistas. O banco, antes mesmo 

de fi ndar o prazo dado pelo MPT 
(10/12), divulgou no dia 07/12 
boletim insistindo e incentivando a 
prática de pressão e assédio.

Na mesma data, a Contraf-CUT 
protocolou no MPT nova denúncia, 
solicitando abertura de procedi-
mento investigatório de improbi-
dade administrativa, em face à 
“Direção Executiva” do banco ter 
assinado o boletim em questão. 
O pedido da confederação dos 
bancários também instou o MPT a 
promover Ação Civil Pública para a 
preservação dos direitos individuais 
e homogêneos e dos direitos coleti-
vos dos funcionários.

 Posteriormente, na audiência no 
Ministério do Trabalho e Emprego, o 
banco voltou a se colocar contrário 
à mediação no que diz respeito ao 
passivo trabalhista e descomis-
sionamentos por “ato de gestão”, 
além de negar a participação do 
movimento sindical na defi nição 
de novas funções comissionadas de 
seis horas a serem implantadas até 
31 de janeiro de 2013.

 Enquanto as entidades sindi-
cais buscam o diálogo, o BB se 
mostra avesso a toda e qualquer 
mediação, mostrando total desres-
peito aos bancários, às entidades 
sindicais e aos órgãos públicos.

Implantação das PSO segue no país
insatisfação nos funcionários. Como 
caixas volantes, esses bancários se 
veem sem referência, uma vez que 
perdem o convívio diário com colegas 
de um único local de trabalho.

Para o movimento sindical, as 
PSO são mais um fl agrante da fal-
ta de funcionários na instituição, 
podendo, inclusive, limitar ainda 
mais o número de caixas, o que 
prejudica o atendimento e empurra 
os clientes para os correspondentes 
bancários e bancos postais, com 
sérios riscos ao sigilo bancário. Sem 
contar a total falta de segurança 
nesses estabelecimentos.

O quadro é de total precarização. 
De imediato, o movimento sindical 
reivindica ao banco solução para 
ressarcimento de despesas com des-
locamento para os caixas volantes 
e adverte sobre a necessidade de 
contratação de mais bancários para 
acompanhar o aumento da oferta do 
crédito e prestar melhor atendimen-
to à população.

a determinação de reavaliação de 
todos os afastamentos, de forma a 
obrigar a compensação integral das 
referidas horas. 

Considerada antissindical, a 
prática do banco motivou inúmeros 



P
assados mais de três 
anos da incorporação 
da extinta Nossa Caixa 
pelo Banco do Brasil, 
os bancários egressos 

do ex-banco paulista continuam 
sendo discriminados. Mesmo ten-
do aderido ao regulamento do BB, 
esses trabalhadores continuam 
impedidos de participar da CASSI 
e da Previ.

Por isso continua em curso 
a campanha CASSI e Previ para 
todos com qualidade! O entendi-
mento é de que todos os traba-
lhadores que estavam na ativa 
no momento da incorporação 
devam ter os mesmos direitos, e 
com qualidade, no atendimento 
em saúde e previdência, como 
os que são disponibilizados aos 
bancários originários do BB.

No caso de atendimento em 
saúde, o pleito é para que seja 
aberta a possibilidade de adesão 
à CASSI para todos os bancários 
da ativa e aposentados após a 

CASSI E PREVI PARA
TODOS COM QUALIDADE!

Em audiência de instrução, 
no dia 07/12, a Justiça do Tra-
balho estabeleceu prazo até 22 
de abril do próximo ano para 
conclusão da formalização da 
Ação Civil Pública, impetrada 
pelo Ministério Público do Tra-
balho de Brasília, requerendo 
do Banco do Brasil o direito aos 
funcionários incorporados de 
adesão à CASSI e à Previ.

 Na audiência, a Justiça do 
Trabalho dispensou as testemu-
nhas, por considerar já haver 
documentação sufi ciente, em-
bora a decisão não impeça que o 

Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região continue 
atuando como assistente no pro-
cesso, de forma a contribuir com 
esclarecimentos para auxiliar e 
garantir proteção aos bancários.

 Os autores da ação entendem 
que negar a adesão à CASSi e à 
Previ para uma parcela do fun-
cionalismo é atitude preconcei-
tuosa e discriminatória, devendo 
ser prontamente combatida.

 O julgamento da ação ocor-
rerá logo após o término do 
prazo estabelecido pela Justiça 
do Trabalho.

Corte unilateral 
na verba de 
aprimoramento

A direção do Banco do Brasil 
implantou, no início de novembro, 
o Programa de Aprimoramento dos 
Funcionários (PAF), que prevê res-
sarcimentos de gastos com cursos 
na área fi nanceira.

No entanto, o banco, ao im-
plantar o novo programa, supri-
miu unilateralmente a verba de 
aprimoramento conquistada pelos 
funcionários, e que compreendia 
ressarcimentos mensais em folha 
de pagamento no valor de R$ 215 
referentes a despesas com instru-
ção, compra de livros e revistas, e 
mensalidades de internet, dentre 
outras de caráter formativo.

Com a nova metodologia, o 
banco economiza R$ 14 milhões 
por ano e muda completamente a 
característica dos ressarcimentos. 
Se antes estava previsto um leque 
maior de despesas para efeito de 
reembolso, embora até o limite de 
R$ 215, agora os ressarcimentos 
serão apenas para cursos afi ns e 
on-line fora do expediente.

Para os representantes dos traba-
lhadores, o novo programa não tem 
nenhuma relação com o direito supri-
mido da verba de aprimoramento. O 
foco é promover treinamentos para a 
empresa, devendo, portanto, os cur-
sos ser realizados dentro do horário 
de trabalho e pontuados no TAO, 
banco de talentos e oportunidades.

Justiça do Trabalho estabelece 
prazo para conclusão de ação 

contra discriminação

tes da incorporação ao BB, seus 
dependentes, os dependentes 
não preferenciais que compõem 
o Plano Plus autossustentável, 
bem como os pais de funcionários 
solteiros que são considerados no 
Economus como preferenciais, 
a proposta é de criação de um 
novo plano de saúde subsidiado 
com recursos do FEAS (Fundo 
Economus de Assistência Social), 
da ordem de R$ 500 milhões, 
constituídos exclusivamente pe-
los trabalhadores.

A ideia é que esse novo plano 
de saúde seja criado e gerenciado 
dentro da estrutura da CASSI, com 
taxa de custeio mensal para o tra-
balhador de 4% em plano familiar.

Quanto à previdência, a pro-
posta é de que o Previ Futuro 
incorpore o PrevMais, do Econo-
mus. Deste modo, os associados 
poderão levar para o novo plano 
o saldo acumulado ao longo dos 
anos e assim usufruir de benefí-
cios melhores.

No Previ Futuro, conforme o 
funcionário evolui na carreira, 
a sua contribuição adicional ao 
plano pode melhorar, sendo acom-
panhada paritariamente pela con-
tribuição do banco, gerando uma 
reserva fi nanceira previdenciária 
mais benéfi ca ao trabalhador.

incorporação. Desta forma, es-
ses trabalhadores egressos dos 
bancos incorporados passarão a 
ter acesso a todos os serviços da 
Caixa de Assistência.

Vale ressaltar que na CASSI o 
participante contribui com 3%, 
enquanto o banco contribui com 
4,5%, mesmo após a aposenta-
doria do trabalhador.

Para os que se aposentaram an-

Direitos
para todos
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E X P E D I E N T E

A Afaceesp (Associação dos 
Funcionários Aposentados e Pen-
sionistas do Banco Nossa Caixa) 
ingressou na Justiça com ação 
coletiva contra alterações no regu-
lamento do Feas (Fundo Economus 
de Assistência Social), requerendo 
a retomada das condições do regu-
lamento original.

A ação obteve ganho parcial 
com a revogação de decisões unâ-
nimes do Conselho Deliberativo em 
dezembro de 2009, autorizando 
novas adesões aos planos com 
mudanças nas regras, sob alegação 
das alterações serem fundamentais 
para a perenidade do fundo. Deste 
modo, a partir de fevereiro de 2010 

os associados e seus dependentes 
passaram a contribuir com 4,72% 
(valor do INSS + complementação 
do Economus) por mês, por pessoa, 
para ter acesso ampliado à rede de 
atendimento do plano de saúde.

Com a decisão da Justiça, o Feas 
terá de devolver aos associados o 
valor pago a maior, com a retomada 
das condições antigas da rede de 
atendimento de acesso restrito ao 
hospital Alvorada em enfermaria na 
capital paulista.

Os representantes dos trabalha-
dores entendem que os pedidos da 
Afaceesp na ação são contraditó-
rios, além de serem parcialmente 
prejudiciais aos associados do Feas.

Primeiro, porque os conselheiros 
eleitos, que decidiram por unanimi-
dade as alterações, são represen-
tantes apoiados pela Afaceesp e não 
manifestaram qualquer ressalva ou 
apresentaram qualquer resistência 
no momento da deliberação. Con-
cordaram que, para que se garan-
tisse a perenidade do fundo, havia 
necessidade da cobrança e que a 
ampliação na rede de atendimen-
to seria mais benéfi co. Segundo, 
porque foi indeferido pela Justiça 
o pedido de abertura para novas 
adesões ao fundo.

Com isso, o Feas terá que devol-
ver o valor pago pelos associados 
desde fevereiro de 2010 e o res-

tante do patrimônio benefi ciará um 
grupo restrito de aposentados, que 
hoje está no quadro de associados, 
mantendo os demais aposentados 
que não tiveram oportunidade de 
adesão e aqueles que poderiam ter 
no futuro essa oportunidade sem a 
opção gratuita ou com valor muito 
inferior ao da tabela autossustentá-
vel por faixa etária. 

Por maior transparência, mais 
democracia e menor discriminação 
dentro do Economus, a representa-
ção dos trabalhadores reivindica o 
direito de participação dos conse-
lheiros suplentes eleitos nas reuni-
ões dos Conselhos do Economus, 
assim como ocorre na Cassi e Previ. 

U
ma importante conquista dos fun-
cionários do BB dessa última Cam-
panha Nacional dos Bancários foi 
o compromisso fi rmado pelo banco 
de aderir ao Protocolo de Prevenção 

de Confl itos no Ambiente do Trabalho, previsto na 
Cláusula 55ª da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) 2012/2013. 

O instrumento foi assinado no dia 27/11 pelo 
Comando Nacional dos Bancários, a Fenaban e a 
direção do Itaú, Bradesco, Caixa, Santander, HSBC, 
Safra, BIC, Votorantim e Citibank, prevendo a re-
novação do acordo que visa coibir o assédio moral 
no local de trabalho. Na mesma data, o Banco do 
Brasil assinou pela primeira vez, o que possibilita 
maior vigor ao combate às práticas de assédio 
moral na instituição, uma vez que os Comitês de 
Ética, criados em 2010 com igual fi nalidade, não 
chegaram a surtir o efeito desejado. 

Várias federações e sindicatos de bancários 
aderiram ao instrumento, o qual prevê um canal 
específi co para apurar as denúncias de assédio 
moral, de forma a promover a valorização de 
todos os empregados, com respeito à diversida-

de, à cooperação e ao trabalho em equipe, em 
ambiente saudável. 

Pelo instrumento, os bancos aderentes de-
vem disponibilizar um canal de específi co para 
denúncias, reclamações, sugestões e pedidos de 
esclarecimento, devendo dar ao programa ampla 
divulgação entre os funcionários, além de promover 
avaliações semestrais. 

As denúncias formuladas pelos funcionários 
com as devidas fundamentações podem ser 
apresentadas tanto ao sindicato, como ao 
banco. No caso de haver intermediação 
da entidade sindical, o banco deverá dar 
esclarecimentos ao sindicato. 

A apuração dos relatos 
deve ser concluída em 60 
dias corridos a partir da 
apresentação da questão 
ao banco. Neste período, não 
poderá haver qualquer divul-
gação do fato denunciado. Os 
nomes dos empregados, de-
nunciante e denunciado, tam-
bém deverão ser preservados.

CCV
A Contraf/CUT fi rmou com a direção 

do BB termo aditivo ao Acordo Coletivo de 
Trabalho 2012/2013, estabelecendo im-
plantação de Comissão de Conciliação Vo-
luntária (CCV) para pagamento das sétima 
e oitava horas dos cargos comissionados, 

retroativas aos últimos cinco anos. A 
adesão dos sindicatos é opcional 
e, em não havendo consenso na 
CCV, as entidades sindicais de-
verão disponibilizar instrumentos 

adicionais para que os tra-
balhadores busquem os 
seus direitos por outras 

vias judiciais.

Ação da Afaceesp acarretará prejuízos aos associados

AVANÇOS NA LUTA 
CONTRA ASSÉDIO MORAL


