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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2015

Depois de negar as reivindica-
ções por melhores condições 
de trabalho, saúde e seguran-
ça, os bancos disseram não 
para os pleitos por igualdade 

de oportunidades, na última quarta-feira 
09, durante a terceira rodada de negocia-
ções gerais da Campanha Nacional 2015.

Os representantes da Fenaban disse-
ram que estabelecer um plano de cargos, 
carreiras e salários (PCCS) na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), está fora de 
cogitação. A� rmaram que não fazem e 
não farão progressão salarial baseada em 
tempo de casa, como mecanismo de es-
truturação de carreira dentro dos bancos. 
Para eles, as promoções devem ser por 
mérito e competência.

O Comando Nacional dos Bancários 
demonstrou que o atual sistema não fun-
ciona, pois há evidente discriminação de 
negros, mulheres e pessoas com de� ci-
ência , e que é  necessário haver critérios 
claros e não discriminatórios para a con-
tratação e ascensão funcional .

Conforme o II Censo da Diversidade, 
apenas 19,9% das mulheres tiveram chan-
ce de promoções, contra 31,7% de homens. 
No caso dos negros, a situação é ainda pior. 
Apenas 18% de negros contra 35% de bran-
cos conseguiram três movimentações na 
carreira. “No atual ritmo, levará 88 anos para 
que as mulheres tenham salários iguais aos 
homens em funções iguais dentro dos ban-
cos. Na Região Sudeste, onde a diferença 
salarial de gênero é ainda maior, o prazo é 
de 234 anos. Isso é inadmissível”, a� rma Ali-
ne Molina, diretora da FETEC-CUT/SP.

Com relação a maior inclusão de tra-
balhadores com de� ciência, com garantia 
de trabalho decente e respeito às limita-
ções, os bancos disseram que não deve-
riam ser questionados sobre o tema e ne-

garam convencionar o pleito para abono 
de faltas para aquisição e manutenção de 
órteses ou próteses.

COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL
O Comando cobrou maior empenho 

dos bancos, com realização palestras e 
criação de uma comissão bipartite para 
apurar os casos, além de estabilidade à 
pessoa assediada e punição ao assedia-
dor. Os bancos  responderam que ainda 
há possibilidade de retomar o tema.

REUNIÃO DE PAIS
Os bancos � caram de analisar a possi-

bilidade de institutir um dia de ausência 
remunerada a cada seis meses para os 
pais participarem de reuniões escolares 

com os professores para cada � lho ou en-
teado, em idade escolar.

DIREITO À IDENTIDADE VISUAL
O Comando cobrou respeito a iden-

tidade visual dos bancários, bem como 
características físicas, como por exemplo 
uso da barba. 

Fenaban se recusa a convencionar e 
se referiu  aos seus  trabalhadores como 
potenciais desleixados e que é preciso, 
portanto,  lhes  impor restrições. 

A próxima rodada com a Fenaban será 
na terça-feira 15, para tratar das pendên-
cias sobre saúde e os intervalos de 15 mi-
nutos nos dias de jornada extra. A última 
rodada agendada será no dia 16, para tra-
tar sobre remuneração.

 Mulheres têm salários 
22,1% menores do 
que dos homens

 Somente 8,4% da 
diretoria dos cinco 
maiores bancos são 
mulheres

 Remuneração dos 
negros é 12,7% 
menor do que dos 
brancos

IRRESPONSABILIDADE
DOS BANCOS

 As pessoas com de� ciência 
representam atualmente 
apenas 3,6% da categoria. 
Isso mostra que mesmo a 
cota de 5% prevista em lei 
está sendo descumprida 
pelos bancos.



Na próxima quarta-feira 16, 
o Comando Nacional dos 
Bancários e a Fenaban se 
reunirão na quarta rodada 

de negociações gerais para debater 
as reivindicações econômicas desta 
Campanha Nacional 2015.

Dentre os principais pleitos estão 
reajuste salarial de 16% (reposição 
da in� ação mais 5,7% de aumento 
real); PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados) de três salários mais R$ 
7.246,82 de parcela   � xa adicional, 
piso salarial de R$ 3.299,66 (salário 
mínimo do Dieese); vales alimenta-
ção, 13ª cesta e auxílio-creche/babá 
no valor de R$ 788 cada (salário mí-
nimo nacional); vale-refeição de R$ 
34,26 ao dia, e 14º salário.

A manutenção da política de au-
mento real, conquista da categoria 
desde 2004, é pressuposto básico 
para os diálogos em mesa de ne-
gociação. “Independentemente da 
crise que afeta o país, os bancos se-
guem acumulando lucros cada vez 
maiores. Por isso não há desculpa 
para negar valorização pro� ssional 
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CLÁUSULAS
ECONÔMICAS
NA 4ª RODADA

Rodada extra sobre saúde

para quem de fato atua para o cres-
cimento do setor”, a� rma Luiz César 
de Freitas, o Alemão, presidente da 
FETEC-CUT/SP, ao citar o resultado 
dos cinco maiores bancos do país.

Conforme os balanços do pri-
meiro semestre de 2015, Bradesco, 
Santander, Itaú, Banco do Brasil e 
Caixa Federal lucraram juntos R$ 
33,3 bilhões, 18% a mais do que nos 
seis primeiros meses de 2014.

Sem propostas concretas para 
as reivindicações de saúde, o Co-
mando Nacional e a Fenaban re-
tomam o debate nesta terça-feira 
15, para tratar das pendências da 
segunda rodada. Na pauta, as cau-
sas do adoecimento da categoria e 
as metas abusivas.

A Fenaban também � cou de 
apresentar resposta sobre a inclusão 
de cláusula na Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) garantindo ao 
empregado o direito de solicitar rea-

locação quando comprovadamente 
estiver sendo vítima de assédio.

Outras pendências são a re-
dação de uma nova cláusula que 
detalha a participação dos sindi-
catos no Programa de Retorno ao 
Trabalho (atualmente a cláusula 44 
da CCT) e os 15 minutos de pausa 
para mulheres. ”Priorizamos o de-
bate, mas também investimos na 
mobilização contra a ganância e a 
irresponsabilidade dos banquei-
ros”, conclui Alemão.

BB sinaliza
com propostas

Na quarta rodada de negociação, nesta sexta 
11, o Banco Brasil apresentou algumas propostas: 
os funcionários da PSO (Plataforma Suporte Opera-
cional) e gerentes de módulos poderão fazer cursos 
da rede varejo, e vice e versa. Escriturários de agên-
cias absorvidas poderão executar serviços da PSO e 
vice-versa. E a criação de grupos de trabalho para 
implementação de programa de estágio para caixas 
executivos com interesse em ascender para assis-
tentes de negócios. Também propôs rever as regras 
de concorrência de forma a possibilitar aos caixas 
executivos de PSO mais igualdade nas concorrên-
cias para ascensão à função grati� cada de assisten-
tes de negócios de agências.

Os representantes dos funcionários cobraram 
respeito ao sistema de remoção automática para 
escriturário no sistema SACR e ao TAO (Talentos e 
Oportunidades - currículo dos funcionários). O ban-
co rea� rmou compromisso com as regras acorda-
das, salientando que os casos irregulares devem ser 
denunciados. 

Também foram reivindicadas, dentre outras, 
pelos trabalhadores melhorias para os funcionários 
incorporados, ampliação do programa de auxílio 
educacional, extinção da pausa de 15 minutos para 
mulheres, participação dos funcionários na elabora-
ção da escala de férias, mas o banco ainda não se po-
sicionou. Con� ra mais em www.fetecsp.org.br

Intransigência
na Caixa Federal

Na terceira rodada de negociação especí� ca na 
sexta 11, os negociadores da Caixa Federal disseram 
que manterão a implantação da GDP – que já atin-
ge gerências gerais e média – em toda a instituição, 
apesar das denúncias de abusos apresentadas pela 
Comissão Executiva dos Empregados (CEE).

“Deixamos claro que não desistiremos até que a 
Caixa negocie uma nova forma de gestão que priorize 
o empregado, o ser humano, e não apenas o aumen-
to da produtividade que é o objetivo da GDP”, a� rma 
Dionísio Reis, diretor de Bancos Federais da FETEC-
-CUT/SP, ao orientar os trabalhadores a denunciarem 
aos seus sindicatos todas as situações de assédio mo-
ral sofridas nos locais de trabalho.

A Caixa também negou pagar o Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS), o chamado anuênio, e a li-
cença-prêmio a quem entrou no banco após 1998. 
Também disse não à migração ao Plano de Cargos 
e Salários (PCS) e ao Plano de Funções Grati� cadas 
(PFG) a quem não saldou o REG/Replan do fundo de 
pensão Funcef, bem como revogação do corte do 
ponto de quem participou do dia nacional de luta 
contra o PL da Terceirização e a  extinção da pausa de 
15 minutos para mulheres. Nova rodada está marca-
da para o dia 18. Con� ra mais em www.fetecsp.org.br


