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Do jeito que está
não Dá mais!!

A 
frase é emblemática e resume o 
sentimento de grande parcela do 
funcionalismo do Banco do Brasil 
diante da atual política de gestão 
adotada pela instituição, cujo foco 

é tudo pelo lucro, não importa a quem doer.
 À semelhança de um banco privado, o BB 

prioriza o ganho de eficiência no mercado a 
custa das condições de trabalho e dos direitos 
de seus funcionários, ao mesmo tempo em 
que adota práticas antissindicais (confira na 
página 2) e fragiliza a prestação de serviços 
à sociedade.

 Pior do que as metas propriamente ditas 

é a pressão desumana aplicada por diretores, 
superintendentes estaduais e regionais sobre 
os funcionários, o que torna o ambiente hostil 
nas agências e departamentos da instituição 
federal. Afinal, o que vale para esses gestores 
é, única e exclusivamente, sua carreira, sem 
a preocupação de como chegar lá.

 Não importa o quanto os trabalhadores se 
esforcem, o resultado tem de ser imediato. 
Para aqueles que não atingem a quota, sobram 
ameaças e punições, como por exemplo, des-
comissionamentos arbitrários, fazendo com 
que parcela dos funcionários acabe adotando 
práticas, até mesmo, abusivas às regras de 
defesa dos consumidores.

 Todo esse caos está expresso em recente 
carta de um gerente despedindo-se para a 
aposentadoria. “O que mais interessa é o 
ranking”, sintetiza a correspondência ao 

citar as inovações da atual gestão para 

pressionar por metas cada vez mais abusivas: 
Dias ‘0’, dias ‘C’, dias ‘surpresinha’, acompa-
nhados de mensagens de avaliação de hora em 
hora por e-mail ou SMS, numa média de 100 
mensagens diárias.

‘Submissão’ ou ‘vender a alma ao diabo’ 
também são termos mencionados pelo gerente 
para elucidar a atual predominância dos crité-
rios subjetivos para ascensões profissionais, em 
detrimento da qualificação. Segundo a carta, o 
Encontro de Lideranças (Enlid), realizado em abril, 
foi a peça-chave para confirmar sua decisão de 
aposentadoria.

 Palco de um verdadeiro circo, o Enlid concen-
trou choro do presidente do banco, Aldemir Ben-
dine, disputa de torcidas (com direito a assédio 
de diretores para determinadas superintendências 
que não estavam “gritando” a contento), gerente 
travestido de Super Sinergia e gritos de guerra. 
Tudo isso em um único espaço, sintetizando o 
verdadeiros caos  a que os funcionários do BB 
estão submetidos nos dias de hoje.



E
nquanto os bancários dão 
o sangue, o BB segue 
liderando o ranking dos 
maiores bancos do país. 
No primeiro trimestre 

de 2013, a instituição obteve lucro 
líquido de R$ 2,6 bilhões, o que re-
presenta crescimento anual de 2,2% 
e rentabilidade de 17,4%. Conforme 
balanço divulgado em maio, em doze 
meses (de março de 2012 a março 
de 2013), sua carteira de crédito 
ampliada cresceu 25,6%, atingindo 
R$ 592,7 bilhões, como parte da 
estratégia para garantir o desempe-
nho, diante da queda da taxa Selic e 
das investidas do governo para baixar 
juros e tarifas.

 Mesmo com o aumento da deman-
da, o BB “não” abriu novas agências e 
“não” contratou novos trabalhadores. 
Pelo contrário, entre os últimos meses 
de janeiro e março, cortou 517 postos 
de trabalho, fazendo aumentar ainda 
mais o sufoco vivido pelo funcionalis-
mo e, consequentemente, os casos de 
adoecimento e afastamentos médicos.

 Juntamente com a precarização 
das condições de trabalho, veio a 
precarização do atendimento à po-
pulação. Agências lotadas, concessão 
de crédito sem orientação provocando 
a taxa de endividamento da popula-
ção, vendas casadas, dentre outros 
desrespeitos ao Código de Defesa do 
Consumidor, e clientes insatisfeitos 
são algumas das consequências da 
atual política do Banco do Brasil.

Uma prova disso foi a implanta-
ção do MPO (Microcrédito Produtivo 
Orientado), a partir do Programa 
Crescer, do Governo Federal. Por 
meio da concessão de empréstimos 
isentos de imposto (IOF) e taxa de 
juros de 0,40% ao mês, tanto para 
capital de giro, como para investi-
mentos nos negócios, o MPO visa 
proporcionar melhores condições aos 
pequenos empreendedores e profis-
sionais autônomos com baixa renda.

Contrariando o foco inicial desse 
programa, o banco simplesmente 
não proporcionou aos clientes qual-
quer orientação sobre utilização do 

e a meta social?
crédito. Apenas vendeu como mais 
um produto, acarretando cobranças 
desproporcionais, com a alegação de 
que deveria cumprir a quota de venda 
por imposição do Governo Federal.

“Vários diretores e superinten-
dentes se utilizaram dessa frase para 
assediar e cobrar as metas impostas, 
desvirtuando o que era para ser um 
benefício aos pequenos empreendedo-
res e profissionais liberais, que muitas 
vezes não têm acesso às agências do 
BB, pois são encaminhados ao Banco 
Postal”, denuncia Antônio Saboia, 
dirigente sindical da FETEC/CUT-SP.

“O BB se recusa a ganhar em 
escala. Com isso, se distancia cada 
vez mais do seu verdadeiro papel, 
fazendo-nos questionar se é esse o 

projeto do Governo Federal. Bancos 
públicos não são para acumular lucro, 
mas para contribuir pelo avanço da 
sociedade. Ganho de eficiência deve 
estar vinculada à meta social. Em 
síntese, deve-se ter responsabilidade 
na venda de produtos bancários, o 
crédito deve ser orientado e o número 
de agências/postos e de funcionários 
deve ser suficiente para dar conta da 
demanda”, avisa Saboia ao lembrar 
os riscos decorrentes da prestação de 
serviços por correspondentes bancá-
rios e terceirizados. “A contratação 
de profissionais bancários é requi-
sito básico contra a precarização do 
trabalho e para a garantia do sigilo 
bancário”, conclui.

Retirada de direitos e práticas 
antissindicais imperam no BB

Depois das represálias em 2012 
contra os trabalhadores que exerce-
ram seu livre direito de greve, como 
instrumento de pressão por melhores 
condições de salário e de trabalho, a 
direção do Banco do Brasil prossegue 
com novos desmandos em 2013.

Logo no início do ano, o banco im-
pôs sem qualquer negociação com os 
representantes dos trabalhadores um 
novo plano de funções comissiona-
das, acarretando em perdas salariais 
para o conjunto do funcionalismo. 

Com a adesão ao novo plano, 
escriturários e caixas, ao serem pro-
movidos para assistentes ou geren-
tes, passam a ter o valor da função 
reduzido e sem garantia de reajustes 
futuros nas respectivas verbas. Para 
os assistentes que optam pela jorna-
da de seis horas a redução salarial 
é de 16,25% e mesmo quem não 
adere também amarga diminuição 
do valor recebido pela função.

No caso dos gerentes, o prejuízo 
fica por conta da redução do montan-
te recebido pela função, o que atinge 
também os comissionados com mais 
tempo de banco e que tinham zerado 
a antiga verba CTVF, com reflexo para 
todos, pois o que era piso virou teto. 

A imposição do novo plano 
prejudicial aos trabalhadores tem 
motivado ações na Justiça e inúme-
ros protestos em todo o país, com o 
objetivo de pressionar o BB a abrir 
negociações com os representantes 
sindicais. Além disso, as represen-
tações dos bancários buscam apoio 
de setores do governo, em Brasília, 

no sentido de tentar reverter os pre-
juízos acarretados ao funcionalismo. 

Intransigente, a direção do BB 
afirma que o novo plano de funções 
não é objeto de negociações. Na 
tentativa de desconversar, o banco 
afirma que os funcionários estão sa-
tisfeitos. Sua alegação é de que 93% 
dos trabalhadores, cujos sindicatos 
aderiram ao acordo de CCV (Comis-
são de Conciliação Voluntária), já 
teriam migrado para o novo plano de 
funções. Vale ressaltar, no entanto, 
que a grande maioria das entidades 
sindicais NÃO protocolou o referido 
acordo de CCV. 

Como se não bastasse o sub-
terfúgio, a direção do BB volta a 
adotar práticas antissindicais, com 
o claro intuito de desmobilizar o 
funcionalismo. Sucessivos Boletins 
Pessoais estão sendo encaminhados 
aos funcionários com o objetivo de 
coagi-los a não aderirem às ativida-
des de protesto organizadas pelos 
sindicatos. “A gestão comandada 
pelo presidente, Aldemir Bendine; 
seu vice, Robson Rocha, e pelos 
diretores, Carlos Neto e Carlos Nery, 
atacam os direitos dos bancários e 
ainda ameaçam quem se disponibi-
liza a lutar por melhores condições 
de trabalho. Isso é assédio moral e, 
inclusive, um desrespeito à lei maior 
do país, a Constituição Federal de 
1988, a qual instituiu no Brasil o 
pleno emprego como um direito 
social”, afirma Silvio Rodrigues da 
Silva Santos, dirigente do Sindicato 
dos Bancários de Jundiaí e Região.



J
á se foram quatro anos desde 
que o BB deu início à am-
pliação da sua estrutura, por 
meio das incorporações dos 
extintos Banco Nossa Caixa, 

Besc - Banco do Estado de Santa 
Catarina- e BEP - Banco do Estado do 
Piauí). Hoje, mesmo com os proces-
sos concluídos, ainda impera divisão 
interna no usufruto de direitos dentre 
seus 113 mil funcionários. 

Toda a instituição está permeada 
de discriminações. Para se ter ideia, 
não existem mulheres na direção geral 
do banco e em postos de comando a 
presença feminina é quase nula, mesmo 
no atual momento histórico em que a  
Presidência da República brasileira é 
ocupada por uma mulher. Como se não 
bastasse, ainda há discriminações entre 
funcionários pós 98 e pré 98, contra fun-
cionários idosos e contra os negros, que 
ocupam pouquíssimos cargos de chefia. 

Essa divisão também ocorre nos 
planos de saúde e previdência. Embora 
a maioria dos funcionários seja vincula-
da à CASSI (Caixa de Assistência) e à 
Previ (Caixa de Previdência), ainda há 
aqueles que permanecem associados 
às caixas de assistência/previdência 
dos bancos incorporados. 

A consequência disso é a segmen-
tação dos trabalhadores, o que enfra-

somos toDos BB

Pelo fim da discriminação

N
o dia 4 de junho, ocorreu a 
última audiência de instru-
ção do processo trabalhista 
movido pelo Ministério Pú-

blico do Trabalho de Brasília contra o 
Banco do Brasil, por discriminação. A 
data de julgamento é 5 de julho 2013.

“Até lá, devemos participar das 
atividades de mobilização promovi-
das pelos sindicatos para deixarmos 
clara a nossa insatisfação contra essa 
discriminação, pois, se nos deveres e 
cobranças somos iguais, então quere-
mos também ser iguais nos direitos”, 
destaca Irinaldo Barros, dirigente 
sindical da FETEC/CUT-SP. 

Desde a notícia da venda da Nossa 
Caixa ao Banco do Brasil, o movimento 
sindical mobilizou-se para a manu-
tenção de direitos e continuidade dos 
empregos. Foram muitas as mesas de 
negociação, nas quais os participantes 
da COEBB (Comissão de Empresas 
dos Funcionários do Banco do Brasil) 
cobraram dos representantes do banco 
uma solução imediata, pois não havia 
o “porquê” da discriminação. Parale-
lamente, houve intensa mobilização 
dos funcionários. 

Após denúncias encaminhadas ao 
Ministério do Trabalho em Brasília, 
vários sindicatos foram chamados pelo 

Procurador do Trabalho, que solicitou 
provas das discriminações sofridas 
pelos então incorporados. No caso, o 
Sindicato dos Bancários de São Paulo, 
juntamente com demais sindicatos da 
FETEC/CUT-SP, enviaram denúncias 
comprovando a discriminação. Em 
março de 2012, o procurador ajuizou 
Ação Trabalhista contra o banco por 
entender que negar a adesão à CASSi 
e à Previ para uma parcela do funcio-
nalismo é atitude preconceituosa e 
discriminatória, devendo portanto ser 
prontamente combatida.

Em dezembro de 2012, durante 
audiência de instrução, a Justiça do 

Trabalho estabeleceu prazo até abril 
para conclusão da formalização do 
processo. O prazo, no entanto, foi 
prorrogado para até o início de junho, 
quando então foi marcada a data do 
julgamento. 

“Vamos aguardar o desfecho dessa 
ação judicial, mas não vamos deixar de 
exigir a isonomia de direitos. Mesmo 
que não tenhamos decisão favorável, 
precisamos continuar mobilizados 
para avançar nas conquistas. Se o BB 
comprou instituições, precisa arcar 
com o bônus e, funcionários são sem-
pre a maior riqueza de uma empresa”, 
complementa Irinaldo. 

(Fundo Economus de Assistência Social), 
atualmente fechado para novas adesões.

 Na assistência previdenciária, o Previ 
Futuro da Previ lidera as vantagens de 
contribuição, benefícios e resgate no 
comparativo ao PrevMais do Economus. 
Isso também se manifesta na gestão do 
patrimônio. Enquanto na Previ a gestão 
é paritária, no Economus os funcionários 
não elegem representantes nas diretorias.

No Economus, ainda há o impe-
dimento aos suplentes dos conselhos 
(deliberativo e fiscal) de participarem 
de reuniões. Na Previ, os suplentes são 
convidados a participarem desses fóruns.

 Toda essa diferenciação só interessa 
ao BB. Em outras palavras, o banco 
economiza na assistência e detém em 
suas mãos toda a estrutura de poder, 
o que lhe permite, a qualquer tempo, 
promover mudanças que podem ser 
prejudiciais aos trabalhadores.

 Contra tais incertezas, as entidades 
sindicais defendem CASSI e Previ para 
todos. “Se somos todos funcionários 
do BB, então todos temos direito a 
atendimento médico e a aposentadorias 
perenes, de qualidade e iguais a todos 
os funcionários. “Por isso a importância 
de se acabar com as diferenças e de se 
fortalecer a CASSI e a Previ” conclui 
Raquel Kacelnikas, secretária geral do 
Sindicato de São Paulo, Osasco e Região.

quece o conjunto do funcionalismo. 
Por isso, a Campanha Somos Todos 
BB – CASSI e Previ para todos com 
qualidade! O objetivo é pressionar o 
banco por negociações, no sentido de 
garantir direitos, com isonomia, para 
todos os funcionários da instituição. 

Tanto a CASSI, como a Previ reú-
nem vantagens para o funcionalismo 
em comparação às demais caixas de 
assistência/previdência. No caso da 
assistência à saúde, na CASSI a contri-
buição patronal é maior: o associado, da 
ativa e aposentado, contribui com 3% 
dos proventos gerais, e o banco, com 
4,5%, além do fato de o atendimento 

ser extensível à aposentadoria.
Enquanto isso, no Economus (Institu-

to de Seguridade Social da extinta Nossa 
Caixa), que engloba a maior parte dos 
bancários incorporados, o trabalhador 
paga 1,5% do salário e o banco com-
plementa, para uma assistência válida 
apenas para o período laboral e somente 
com abrangência estadual, com seguidos 
descredenciamentos dos prestadores de 
serviços no último período.

Quando o funcionário se aposenta, 
ele e seus dependentes passam a contri-
buir com valores muito maiores, previstos 
em uma tabela autossustentável. Uma 
segunda opção é a migração para o Feas 



Como se não bastassem os pro-
blemas imediatos no atendimento 
em saúde, em virtude dos descre-
denciamentos, os participantes do 
Economus correm riscos futuros 
no que diz respeito à previdência 
complementar.

 Os participantes são pena-
lizados com contribuições para 
cobertura de déficit provocado 
exclusivamente pelo patrocinador 
através dos seus representantes 
em sucessivas gestões. O patri-
mônio do instituto está decaindo. 
Um dos exemplos foi a redução 

das contribuições patronais efe-
tuada na gestão de Geraldo Gar-
denalli, o que resultou em corte 
de aporte ao Economus de apro-
ximadamente R$ 18 milhões/ano 
ao fundo de pensão.

 Ações trabalhistas também 
colaboram com a redução patri-
monial do Economus. Atualmente, 
correm na Justiça do Trabalho 
cerca de 4 mil processos reque-
rendo integração de verbas à 
remuneração do participante, as 
quais, se julgadas procedentes, 
terão reflexos nos benefícios de 

aposentadoria do conjunto dos tra-
balhadores associados, haja vista 
que no BB o montante requerido 
é dividido em proporções iguais 
entre patrocinador e patrocinado. 
Assim, em sentença favorável ao 
reclamante, as ações trarão um 
impacto negativo ao Plano de 
Previdência Complementar do 
instituto de mais R$ 600 milhões.

 Outro fator de diminuição 
de patrimônio do Economus é a 
necessária adaptação às atuais 
regras da previdência complemen-
tar. A redução da taxa de juros, de 

6% ao ano (além da inflação) para 
4,5%, estabelecida pela Previc, 
resultará em um impacto de R$ 
250 milhões. Por outro lado, o 
instituto ainda precisa destinar 
cerca de R$ 350 milhões para 
reserva matemática a cobertura 
de sinistros.

 Todos esses fatores juntos, 
aliados ao fato de o Economus não 
receber novas associações, pro-
jetam, para 2015, um acúmulo 
deficitário de R$ 1,30 bilhões, o 
que tornam incertas as aposenta-
dorias de seus associados.
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E X P E D I E N T E

Futuro incerto na aposentadoria

caos na assistência
à saúDe no economus

Confira na Revista Espelho Nacional todas as resoluções aprovadas
durante o 24º Congresso Nacional dos Funcionários do BB

P
or falta de investimen-
tos, o Economus (Ins-
tituto de Seguridade 
Social da extinta Nossa 
Caixa) enfrenta um ver-

dadeiro caos, com reflexos diretos 
sobre o atendimento à saúde aos 
seus associados. O sistema de 
informatização é jurássico, faltam 
funcionários tanto na administra-
ção, como no atendimento e no 
suporte aos participantes. 

Somado a isso, muitos dos 
prestadores de serviços médicos 
não estão trazendo as informa-
ções ao instituto, conforme prevê 
a Resolução Normativa da ANS nº 
305/2012 e Instrução Normativa 
nº 51/2012, as quais instituíram 
o padrão TISS (Troca de Infor-
mações de Saúde Suplementar). 

Deste modo, o próprio Economus 
tem de enquadrar as informa-
ções ao novo padrão, ampliando 
ainda mais o volume de tarefas 
para uma estrutura tecnológica 
arcaica e um quadro de pessoal 
deficitário.

 
AtRAsos

Como resultado disso estão 
ocorrendo atrasos no pagamento 
aos fornecedores, os quais optam 
por suspender os atendimentos. 
Recentemente, também houve 
atraso na emissão dos boletos aos 
associados, o que, posteriormente, 
foi regularizado com o compro-
misso do Economus de solucionar 
pendências e não cobrar juros dos 
participantes.

Por maior 
transparência

Contra as discriminações, por transpa-
rência e garantia da democracia dentro do 
Economus, a representação dos trabalha-
dores reivindica o direito de participação 
dos conselheiros suplentes eleitos nas 
reuniões dos Conselhos do instituto, assim 
como ocorre na CASSI e na Previ.

Paralelamente, a representação sin-
dical encaminhará pedido à Previc - Su-
perintendência Nacional de Previdência 
Complementar pedido para que interceda 
junto ao Economus, para que disponibilize 
as atas das reuniões dos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal.


