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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2015

R$ 36,3 milhões. Esse foi o lucro 
obtido pelos cinco maiores bancos 
no Brasil nos seis primeiros meses de 
2015, um crescimento de 27,5% em 
relação a igual período do ano ante-
rior. Mesmo assim, os representantes 
da Fenaban chegaram à quarta roda-
da de negociações, na última quarta-
feira 16, falando em crise.

Alegando preocupação com a 
economia, os bancos se negaram a 
apresentar proposta para as reivin-
dicações econômicas da categoria e, 
apesar dos protestos do Comando Na-
cional dos Bancários, marcaram nova 
reunião apenas para 25 de setembro. 

Os representantes dos trabalha-
dores lembraram que, independen-
temente do cenário econômico, o 
sistema � nanceiro nacional acumula 
lucros cada vez maiores, podendo 
sim pagar aumento real para os salá-
rios, o que ajudaria a aquecer a eco-
nomia e a não agravar a crise.

“Os bancos, que também ganham 
com o aumento da Selic, têm todas 
as condições de atender às reivindi-
cações dos bancários, cuja minuta foi 
entregue à Fenaban há mais de um 
mês. O dia 25 é o limite para que os 
banqueiros apresentem proposta que 
contemple os trabalhadores”, a� rma 
Luiz César de Freitas, o Alemão, pre-
sidente da FETEC-CUT/SP. Ele salienta 
que a categoria está preparada para 
intensi� car a mobilização para garan-
tir vitória nesta Campanha Nacional.

Além da defesa do emprego, me-
lhores condições de trabalho, saúde 
e segurança, a categoria reivindica 
reajuste salarial de 16% (reposição 
da in� ação mais 5,7% de aumento 
real); melhorias na PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados), nos pisos 
e nos auxílios, bem como a inserção 
de 14º salário.

PROPOSTA SÓ DIA 25
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PRINCIPAIS DEBATES DA RODADA
PLR – Os bancários reivindicaram pagamen-
to de três salários mais R$ 7.246,82 de parcela 
� xa adicional, de maneira a tornar a sua meto-
dologia mais clara e aumentar os ganhos dos 
trabalhadores. Pela atual regra, os grandes 
bancos podem gastar somente 1% ou 2% do 
lucro com a PLR dos trabalhadores. A Fenaban 
a� rmou que a intenção é manter a regra atual.

14º salário – A Fenaban não quer criar mais 
uma remuneração � xa.

Piso – Os bancários defenderam o piso da 
categoria com base no salário mínimo do 
Dieese (R$ 3.299,66), como o necessário para 
a sobrevivência de uma família. Para os ban-
cos, o valor atual de R$ 1.796,45 está em um 
patamar adequado.

Também foi reivindicado piso para os 
empregados de tecnologia da informação 
(TI), uma nova e crescente função dentro dos 
bancos, com valor igual do primeiro gerente: 
R$ 7.424,24. Para portaria, o valor reivindica-
do é de R$ 3.299,66; para caixas, R$ 4.454,54 
e para o primeiro comissionado, R$ 5.609,42.

Salário do substituto – A Fenaban não 
concorda. Alega que, na maioria das vezes, as 
substituições são para testar promoções. No 

entanto, muitos bancários cobrem funções 
superiores às suas, sem qualquer promoção, 
em desvio de função. Por isso o Comando quer 
regrar a substituição.

Vales alimentação e refeição – Neste ano, 
a in� ação de alimentos já chegou a 10,56%, 
acima dos demais setores da economia, justi-
� cando a valorização para os vales e 13ª cesta-
-alimentação. A Fenaban disse que responderá 
depois. Quanto à 13ª cesta-refeição, os ban-
queiros acham “inviável”.

Auxílio-creche/babá – O Comando reivin-
dicou aumento para R$ 788, o que foi rechaça-
do pela Fenaban sob o argumento de que são 
“subsídios”.

Auxílio-educação – O Comando reivindi-
cou bolsa para todos os trabalhadores dos 
bancos. As grandes instituições, exceto o Bra-
desco, já pagam para uma parcela dos seus 
empregados. A Fenaban rea� rmou que essa 
é uma política de cada banco.

15 minutos – Ainda sem consenso o debate 
sobre os 15 minutos de pausa para mulheres 
antecedendo a jornada extraordinária. A dis-
cussão será retomada.



A rodada extra no dia 15 foi ex-
clusiva para tratar das pen-
dências de saúde. Pela primei-
ra vez, após anos de debates 
sobre o tema, em Campanhas 

Nacionais e nos Grupos de Trabalho espe-
cí� cos, os bancos admitiram o aumento 
do adoecimento dos trabalhadores como 
um problema que precisa ser combatido.

Segundo o INSS, entre 2009 e 2013, o 
número de bancários afastados por do-
ença cresceu 40,4%, enquanto o número 
geral de afastamentos no mesmo período 
cresceu 26,2%. Os benefícios acidentários 
por transtornos mentais e comportamen-
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BANCOS RECONHECEM 
ADOECIMENTO BANCÁRIO

tais concedidos a bancários entre 2009 
a 2013 cresceram 70,5% (de 2.957 para 
5.042), enquanto que nos demais setores 
o aumento foi de 19,4%.

O Comando Nacional reivindicou 
que seja formulada nova cláusula na CCT 
prevendo melhorias na gestão, nos pro-
cessos e nas relações de trabalho, e com 
a previsão de acompanhamento dos re-
presentantes dos trabalhadores sobre os 
resultados auferidos. “Deixamos claro que 
as premissas dessas mudanças têm de ser 
estabelecidas até o � m desta campanha”, 
a� rmou Luiz César de Freitas, o Alemão, 
presidente da FETEC-CUT/SP.

 Em 2013, 18.671 bancários 
foram afastados. Desse total, 
27% por transtornos mentais e 
comportamentais (como estresse, 
depressão, síndrome do pânico) e 
24,6% por LER/Dort.

 Somente entre janeiro e março 
do ano passado, 4.423 bancários 
foram afastados do trabalho, sendo 
25,3% por LER/Dort  e 26,1% por 
doenças como depressão, estresse 
e síndrome do pânico.

Nada de concreto na 
quinta rodada com BB

Na quinta rodada de negociação especí� ca, nesta sexta 
18 , os representantes do Banco do Brasil se limitaram a ouvir 
as argumentações dos trabalhadores sem nada apresentar de 
concreto. Eles � caram de analisar, por exemplo, as reivindica-
ções de incluir o escriturário na carreira por mérito, formalizar 
em acordo a retirada da “trava” para que  funcionários da cen-
tral de atendimento (CABB) e do Serviço de Apoio ao Cliente 
(SAC) possam concorrer a vagas em outros setores, aprimorar 
o sistema TAO (Talentos e Oportunidades) para evitar “apadri-
nhamentos” e conceder o vale-cultura a todos os funcionários 
independentemente do salário.

Também � caram de avaliar pleitos como a volta do paga-
mento de substituição em todos os casos de ausência do su-
perior hierárquico e de VCP (Verba de Caráter Pessoal) aos fun-
cionários de setores que passarem por reestruturação, além de 
ampliar a quantidade de trabalhadores nas áreas Estilo e Private.

A Comissão de Empresa dos Funcionários também cobrou 
aumento no quadro de funcionários que, inclusive, motivou o 
Dia Nacional de Luta também nesta sexta 18. O banco não se 
pronunciou. Con� ra mais em www.fetecsp.org.br.

Intransigência
na Caixa Federal

Na quarta rodada especí� ca da Campanha Nacional Uni� -
cada 2015, na sexta-feira 18, os representantes da Caixa Fede-
ral disseram “não” para a reivindicação de novas contratações, 
o principal tema da mesa. Negaram ainda as propostas relati-
vas a carreira, jornada, condições de funcionamento das agên-
cias e sobre o Saúde Caixa. 

A Comissão Executiva de Empregados (CEE) foi enfática so-
bre a necessidade urgente de novas contratações. Em dezembro 
de 2014, a Caixa tinha 101 mil bancários. Hoje são 98 mil. Essa re-
dução agravou a sobrecarga de trabalho e afetou negativamente 
a qualidade de atendimento aos clientes, razão pela qual o banco 
tem liderado os rankings de reclamação do Banco Central.

A diretoria da Caixa culpou a situação econômica, e res-
pondeu que, até o momento, contratar não está nos planos do 
banco. “As atividades do Dia de Luta na sexta 18 mostram que 
os trabalhadores estão mobilizados. Vamos continuar pressio-
nando até que o banco apresente proposta satisfatória”, a� rma 
Dionísio Reis, diretor de Bancos Federais da FETEC-CUT/SP.

Próxima rodada está agendada para o dia 25. Con� ra mais 
em www.fetecsp.org.br.


