
VALORIZAÇÃO
SÓ NO DISCURSO

Em campanha interna, BB diz que o bom do banco são os 
funcionários, mas na prática a realidade é bem diferente

Estadual - Maio/Junho de 2015

A 
desivos nos computadores de ca-
da funcionário do Banco do Bra-
sil estampam a frase: “O bom do 
banco é você.” Eles fazem parte de 

uma campanha interna para convencer os 
bancários de que são valorizados. Mas na 
prática isso se confirma? É o que muitos 
questionam.

“Um banco que de fato se preocupa com 
os funcionários deveria, por exem-

plo, ter apresentado propostas na última 
negociação e não apenas demonstrado 
aquilo que todos nós já conhecemos, que 
é a Cassi. Queremos que o banco aumen-
te seu aporte para a Caixa de Assistência”, 
afirma Claudio Luis de Souza, negociador 
pela FETEC/CUT-SP na COE BB. 

Outra medida que, segundo o dirigente 
sindical, demonstra descaso ao invés de va-
lorização é a implementação das chamadas 

metas combinadas. Bancários recla-
mam que de combi-
nadas elas não têm 
nada! “São impostas e 
não negociadas com os 
funcionários”, denun-
cia o dirigente. “Um 
banco que valoriza o 
trabalhador não tenta 
iludi-lo de que par-

ticipou de um processo que na verdade foi 
determinado de cima para baixo”, acrescenta.

Como se não bastasse, o BB ainda acabou 
com a vice-presidência de gestão de pessoas, 
subordinando suas atribuições à vice-presi-
dência de varejo. Ou seja, a gestão de pessoas, 
que era uma área independente, ficou subor-
dinada à área comercial do banco. Segundo 
Claudio Luis, isso é fruto de uma visão equi-
vocada que atrela seres humanos às exigências 
de mercado. “O varejo é o setor que mais 
pressiona, que impõe as metas. Subordinar o 
gerenciamento de pessoas a essa área significa 
um retrocesso em uma instituição com 112 
mil funcionários”, afirma.

Esses problemas serão abordados com 
mais detalhes nesta edição do Espelho (leia 
nas páginas centrais). “Se o banco quer va-
lorizar de fato os bancários, tem de rever 
posturas”, ressalta Claudio Luis.
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Metas combinadas com quem?

Em mais uma reunião para 
discutir a Caixa de Assistência 
dos Funcionários, na terça 19, em 
Brasília, representantes do con-
selho social (Contraf, sindicatos, 
diretores eleitos e associações de 
funcionários e de aposentados) 
voltaram a defender a manuten-
ção do princípio de solidarieda-
de, segundo o qual os usuários, 
independentemente da idade ou 
do número de dependentes, con-
tribuem com os mesmos 3% sobre 
seus salários para a Cassi (o banco 
contribui com 4,5% sobre o salá-
rio de cada bancário).

Para os representantes dos tra-
balhadores, a proposta apresentada 
pelo banco durante a reunião re-
presenta uma ameaça a esse princí-
pio: o BB sugeriu que arquem com 

No início do ano, a direção 
do BB anunciou que as metas pas-
sariam a ser estabelecidas em um 
processo conjunto, discutidas com 
os funcionários. A novidade passou 

a ser chamada de meta combinada, 
mas até agora os bancários não des-
cobriram com quem. “De combina-
da não tem nada! O banco apresen-
ta como se fosse um acordo, mas na 

verdade continua sendo uma meta 
imposta”, reclama um funcionário 
de agência. “Acho que o banco quer 
chamar de ‘combinada’ pra ficar 
mais suave a imposição”, ironiza.

O bancário queixa-se ainda 
de que, além de impostas, os cri-
térios para as metas não são claros. 
“Eu, por exemplo, trabalho numa 
agência com um volume de me-
tas a serem cumpridas. Então, nos 
empenhamos para cumpri-las e, de 
repente, nos chegam outras metas 
designadas pela Superintendência 
Estadual, nos deixando atordoa-
dos”, denuncia o funcionário.

O diretor da FETEC-CUT/SP, 
Irinaldo Barros, explica que a ideia 
era decidir as metas em reuniões 
com gerentes, mas esses encontros 
nunca ocorreram. “Os gestores de 
agência receberam as metas, ou seja, 

foi de cima para baixo, sem discus-
são.” Na prática, acrescenta, cada 
gerente resolveu fazer do seu jeito. 
“Alguns mantiveram as regras anti-
gas, outros tentaram inovar criando 
novas, outros estabeleceram metas 
por equipes. Enfim, uma bagunça, 
não houve planejamento nenhum. 
E o pior continua: metas que não 
levam em conta o potencial de cada 
região”, diz.

Ele informa que os sindicatos 
cobram mudanças nesse processo. 
“Os bancários não podem ser pres-
sionados a bater metas abusivas. É 
preciso lembrar que na campanha 
de 2014 a categoria conquistou 
uma nova cláusula garantindo que 
a cobrança de metas seja feita com  
equilíbrio e de forma positiva para 
evitar conflitos no ambiente de tra-
balho’. O BB precisa respeitar isso.”

Proposta 
do BB para 
Cassi ameaça 
solidariedade

eventuais déficits, rateando o pre-
juízo de acordo com grupo familiar 
e com a idade.

Com essa proposta, o banco 
mantém sua recusa de contribuir 
com algum aporte, repassando 
para os trabalhadores a respon-
sabilidade de arcarem sozinhos 
com o déficit. 

Para os representantes dos 
trabalhadores, é preciso negociar 
e discutir outras alternativas que 
sejam melhores para os associados

Fundo – Outra proposta apre-
sentada pelo BB foi repassar R$ 
5,8 bilhões – que estão provisio-
nados no balanço do banco como 
compromisso com aposentados – 
para a Cassi, que passaria a gerir 
esse recurso. Os R$ 5,8 bi consti-

tuiriam um fundo que só poderia 
ser usado para arcar com a saúde 
dos aposentados presentes e futu-
ros. Além disso, o BB contribui-
ria com 0,99% sobre os salários 
dos trabalhadores da ativa para 
este fundo.

Segundo o banco, cálculos atu-
ariais garantem que esses valores 
seriam suficientes para honrar a 
responsabilidade com a saúde dos 
aposentados. Para o movimento 
sindical é preciso analisar a propos-
ta com cautela. 

Novo modelo – Na reunião 
também foi destacada a proposta 
dos trabalhadores de se investir 
em um novo modelo para a Cassi, 

que aposte mais na prevenção que 
na cura e que tem como estratégia 
o fortalecimento da saúde da fa-
mília. O banco concorda com essa 
proposta, mas se recusa a realizar 
aportes para que se possa investir 
nesse modelo.

Debates e informação 
– Os representantes do funcio-
nalismo destacam a importância 
de os usuários se apropriarem dos 
debates, participando de plenárias 
e reuniões nos locais de trabalho, 
e alertam: os funcionários não de-
vem se manifestar nos canais do 
banco e sim nos dos sindicatos, já 
que estes são os verdadeiros parcei-
ros dos trabalhadores.

É o que se perguntam os funcionários, já que ninguém foi
consultado sobre novo processo de cobrança adotado pelo banco
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Com uma votação apertada – 320 votos 
a favor, 203 contra e quatro abstenções –, a 
Câmara dos Deputados aprovou no dia 22 
de abril o PL 4330 que prevê a terceirização 
ampla, geral e irrestrita no país. O projeto 
é uma enorme ameaça aos direitos dos tra-
balhadores, pois permite que os emprega-
dores substituam todos os seus funcionários 
diretos por trabalhadores terceirizados, que 
ganham menos, têm jornadas maiores e não 
são representados por sindicatos fortes.

Mas a pressão dos trabalhadores, que no 
dia 15 de abril organizaram um grande dia 
nacional de luta contra a terceirização, rendeu 
resultados: o texto-base do PL 4330 já tinha 
sido aprovado pela maioria dos deputados no 
dia 8 de abril, mas com uma diferença bem 
maior do que a votação do dia 22. Naquela 
ocasião foram 324 votos a favor e 137 contra, 
e somente três partidos ao lado dos trabalha-
dores: PT, Psol e PCdoB. Na última votação, 
em que os parlamentares aprovaram apenas 
as últimas emendas ao texto-base, a diferença 
diminuiu bastante e os deputados contrários 
aumentaram de 137 para 203. Veja os depu-
tados que votaram contra os trabalhadores e 
seus e-mails no migre.me/pBoNn.

A luta, no entanto, agora é no Senado 
Federal, onde a matéria já está tramitando 
com o novo número PLC 30. Por isso os 
bancários, uma das categorias mais atingi-
das pela terceirização, têm de participar da 
mobilização nas ruas, nas redes sociais e 
mandando e-mails para parlamentares, re-
pudiando o projeto das terceirizações.

O site do Senado está promovendo uma 
votação para saber a opinião dos brasilei-
ros sobre o projeto. É importante que os 
trabalhadores expressem sua opinião. Basta 
acessar http://www12.senado.gov.br/ecida-
dania/visualizacaotexto?id=164641.

“Se a matéria passar, bancos poderão 
terceirizar caixas, analistas, advogados e ge-
rências, por exemplo. Montadoras de carros 

poderão terceirizar toda a linha de mon-
tagem. Escolas poderão ter-

ceirizar professores.
Os bancários conhe-

Maioria dos deputados aprova PL da terceirização,
que ameaça empregos e direitos dos trabalhadores

A TERCEIRIZAÇÃO NO BB
A politica de terceirização já é realidade no 
BB. O Banco do Brasil, por meio da BB TS 
vem terceirizando uma série de atividades 
executadas pelo Crédito Imobiliário e pela 
DITEC. Sem contar com a ampliação da rede 
de correspondentes bancários por meio da 
Rede BB Mais e a terceirização massificada 
na central de atendimento. E não é porque 
é o Banco do Brasil que as empresas tercei-
rizadas melhoram as relações trabalhistas 
com seus funcionários. Na central de aten-
dimento elas pagam vale-alimentação de 
R$10 por dia, além disso, os trabalhadores 
recebem 30% do salário de um atendente 
para executar o mesmo serviço que um fun-
cionário do BB. E muitas dessas terceiriza-
das decretaram falência e não pagaram os 
salários devidos aos trabalhadores.
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Câmara rasga CLT
cem os resultados dessa prática. Terceirizados 
têm salários e benefícios rebaixados, direitos 
trabalhistas reduzidos, jornadas de trabalho 
aumentadas, rotatividade no emprego maior”, 
afirma o diretor do Sindicato dos Bancários 
do ABC, Otoni Pedro de Lima.

A CUT e o Dieese constatam que tercei-
rizados recebem em média 25% menos do que 
os contratados diretamente pela empresa. A 
jornada de trabalho é maior em pelo menos 3 
horas por semana. Vale-refeição é menor, cesta 
alimentação não existe. PLR para terceirizado, 
nem pensar. A luta sindical se enfraquece, pois 
terceirizados são filiados a outros sindicatos.

Economistas estimam que a participa-
ção do salário na renda nacional pode cair 
da faixa de 40% para menos de 30% se o 
projeto for aprovado. Menos dinheiro para 
o trabalhador, mais lucro para os patrões, 
maior concentração de renda, mais miséria. 
Ricos mais ricos, pobres mais pobres. 

O projeto das terceirizações é o maior 
ataque aos direitos dos trabalhadores desde 
que foi criada a Consolidação das Leis do 
Trabalho, em 1943. A CLT garante direitos 
mínimos, que podem ser ampliados pela lu-
ta sindical e organização das categorias.

Quem é a favor – É ilustrativo ver quem 
é a favor do projeto. A poderosa Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e 
outras organizações empresariais e patronais 
são favoráveis, porque querem aumentar seus 
lucros às custas da diminuição das despesas 
com mão de obra.

Sindicatos, a maioria das centrais sin-
dicais, movimentos sociais e organizações 
estudantis são contrários. Juízes trabalhistas 
também são contrários: a própria Associação 
Nacional dos Magistrados do Trabalho (Ana-
matra) se manifestou dizendo que, se aprova-
do, o projeto implantará a barbárie no mer-
cado de trabalho e derrubará jurisprudências 
favoráveis aos trabalhadores, que foram cons-
truídas ao longo de décadas no Judiciário.

Mesmo no movimento sindical há trai-
dores: Paulo Pereira do partido Solidarieda-
de, o Paulinho da Força Sindical, é um dos 
defensores do projeto. Por isso é recebido de 
tapete vermelho pelos patrões.

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), comandou a entrega dos direi-

tos, recebendo empresários com reverência 
e impedindo entrada dos trabalha-

dores nas galerias do plenário.
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Delegado sindical é conquista

Você sabe a importância do delegado 
sindical? Seu papel tem origem na resis-
tência do funcionalismo do BB à Ditadura 
Militar, sendo um elo entre os locais de tra-
balho e os sindicatos.

O processo eleitoral é conduzido pelos 
sindicatos, conforme regras estabelecidas 
em acordo aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT).

O ex-dirigente sindical Deli Soares, 
funcionário aposentado do Banco do Bra-
sil, conta que no final dos anos 1970, e sem 
qualquer formalidade se buscava reunir 
representantes dos locais de trabalho pa-
ra discutir os problemas e definir formas 
de atuação conjunta. “Na agência Centro, 
atual Complexo São João, por exemplo, tra-
balhavam mais de duas mil pessoas que se 
organizavam por andar e sempre enviavam 
representantes nesses encontros. Muitos dos 
administradores não se opunham, pois viam 
a importância daquela organização para to-
do o funcionalismo.”

O que eram representantes informais, 
acabou por se institucionalizar. A primeira 
eleição direta para delegados sindicais foi 
feita pelo Sindicato dos Bancários de Brasí-
lia, no início dos anos 1980. E o primeiro 
reconhecimento pelo BB da existência da 
figura ocorreu em meados dos anos 1980, 
quando Camilo Calazans ocupava a presi-
dência da estatal.

“Durante os governos Collor e FHC, 
quando o BB e outras estatais eram alvo de 
diversos ataques, o delegado sindical deixou 

de ser reconhecido. Mesmo assim, muitos 
continuaram a atuar ao lado dos sindicatos. 
Isso só mudou com a chegada de Lula à Presi-
dência da República. Nos primeiros anos de 
seu governo, os delegados voltaram a ser re-
conhecidos formalmente em acordo aditivo 
e foram estabelecidos critérios para a eleição 
desses representantes. Essa é uma forma de 
organização essencial para o fortalecimento 
das campanhas por valorização e melhores 
condições de trabalho”, afirma Deli.

Confira as regras
O representante eleito pelos funcioná-

rios deve respeitar os critérios estabelecidos 
no regulamento: um delegado por agrupa-
mento de 80 funcionários.

Nos prefixos com lotação superior a 
300 funcionários são até três representan-
tes. Quando a unidade estiver espalhada em 
duas ou mais dependências, é garantida uma 
representação para cada localidade.

No caso da PSO (Plataforma de Suporte 
Operacional), os funcionários são conside-
rados como lotados na dependência vincu-
lada ao setor, e não pela lotação do prefixo.

“A partir do acordo aditivo de 2014, 
avançamos na representatividade e na orga-
nização dos trabalhadores. Assim, a quan-
tidade de delegados da PSO não é definida 
pelo total de funcionários abrangidos pelo 
prefixo, mas pelo local de trabalho de cada 
caixa”, esclarece o diretor do Sindicato dos 
Bancários de Bragança e Região e dirigente 
da FETEC-CUT/SP, Rodrigo Franco Leite.

O QUE É
O delegado sindical atua como elo entre seu 
local de trabalho e o Sindicato. Mas é a enti-
dade que encaminha as propostas dos dele-
gados para os demais funcionários e reivindi-
cações à direção do banco.
Embora não seja proibido, o delegado não 
tem autonomia para se reunir com traba-
lhadores de outros setores. Esse papel ca-
be ao diretor do Sindicato, cujo mandato é 
definido nas eleições da entidade.
Além disso, o delegado sindical tem similari-
dade com as chamadas comissões de fábri-
ca, muito comum nas montadoras. São as de-
nominadas  Organizações por Local de Tra-
balho (OLT), que são defendidas pela CUT e 
que são essencial na luta dos trabalhadores.

CIPEIRO – Outros representantes dos traba-
lhadores são os integrantes eleitos nas Co-
missões Internas de Prevenção de Acidentes 
(Cipas). O cipeiro eleito tem como missão 
fiscalizar se o ambiente de trabalho – ilumi-
nação, equipamentos, piso, elevadores – não 
oferece risco à saúde dos funcionários. Tam-
bém tem de elaborar os chamados mapas de 
risco e cobrar do banco, ao lado dos sindi-
catos, a adoção de campanhas de esclareci-
mentos e a realização da Sipat (Semana In-
terna de Prevenção de Acidente do Trabalho).
Um exemplo da importância da Cipa ocor-
reu no Complexo Verbo Divino, em SP. 
Depois de muita cobrança dos cipeiros e 
do Sindicato, o banco passou a reformar 
o prédio para a instalação de  escadas de 
incêndio, trocas dos sistemas de alarme e 
do ar-condicionado entre outros avanços.

Representante no local de trabalho tem origens
na resistência do funcionalismo do BB à Ditadura Militar


