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Em 2012, ano que � cou marca-
do pela diminuição dos juros 
bancários cobrados pelos 
bancos ao consumidor, o lucro 
líquido da Caixa Federal cres-

ceu 17,1% e fechou em R$ 6,1 bilhões 
no acumulado do período. É o recorde 
histórico no banco. O total de ativos 
administrados em dezembro era de 
R$ 1,3 trilhão. A carteira de crédito foi 
a principal responsável pelo resultado 
do lucro, encerrando o ano com saldo 
de R$ 353,7 bilhões, evoluindo 42% nos 
últimos 12 meses.

Mesmo com o duro trabalho dos 
empregados que gerou esse expres-
sivo crescimento da Caixa, existe total 
falta de comprometimento da empresa 
com o preparo dos empregados para 
exercerem as funções comissionadas 
e cargos de che� a. “A ameaça de des-
comissionamento tem sido utilizada 
como ferramenta de gestão. Ameaçar 
de ‘tirar a função’ acaba sendo a forma 
de convencer a bater metas e executar 
tarefas muitas vezes abusivas”, reforça 
Dionísio Reis Siqueira, diretor de Bancos 

Federais da FETEC-CUT/SP e integrante 
da Comissão Executiva dos Empregados 
da Caixa Econômica Federal.

A falta de padrão e transparência 
na política de comissionamento na em-
presa causa um medo constante com o 
descomissionamento. Hoje, as funções 
têm um leque grande e ambíguo de 
atribuições. Os editais de processos 
seletivos internos (PSI) não seguem 
padrão quanto aos requisitos para 
cada função, o que causa discrepâncias 
enormes. Por exemplo, empregados de 

mesma função comissionada exe-
cutando tarefas muito diferen-
tes dependendo da unidade 
onde está ou da che� a.

A abusividade das metas 
nas agências está tanto na 

imposição destas, sem consul-
ta nem aferição das demandas 

específicas, quanto na forma de 
como são cobradas com a ameaça 

do descomissionamento. A falta de 
empregados nas unidades causa um 
excesso de tarefas di� cultando o dia-
-a-dia nas unidades.

Neste contexto, a própria for-
ma de organizar o trabalho pro-

picia e estimula o desenvolvimento de 
relações agressivas utilizando-se dessas 
situações para assegurar o controle dos 
trabalhadores em prol de um resultado, 
a consequência é um ambiente adoe-
cedor de� nido por especialistas como 
“gestão por medo”.

Estabelecer critérios claros e com 
parâmetros transparentes e debater com 
os empregados sobre as funções comis-
sionadas é um dos principais desa� os para 
acabar com o assédio moral em diversos 
setores da Caixa Econômica Federal. 
Durante o 9º Feirão da Caixa, em São 

Paulo, Jorge Hereda, presidente do banco, 
a� rmou a dirigentes sindicais que em-
bora a empresa não possa abrir mão do 
descomissionamento, quer manter boas 
condições de trabalho e evitar abusos.

Fica claro que um debate de crité-
rios que impeçam o descomissiona-
mento arbitrário é combate ao assédio 
moral e deve entrar na discussão de 
condições de trabalho.

“Deixamos claro que a falta de 
regras para o descomissionamento 
deixa os bancários à mercê do julga-
mento subjetivo da chefia, o que não 
condiz com os interesses da empresa”, 
afirmou Dionísio.

Essa “Gestão pelo Medo”, que é 
uma espécie de assédio moral orga-
nizacional, compromete os resultados 
a longo prazo, causando doenças 
ligadas ao trabalho. “Os empregados e 
representantes dos trabalhadores não 
pararão de cobrar um debate sério so-
bre parâmetros claros e transparentes 
de comissionamento e descomissiona-
mento até que cheguemos a um acor-
do que evite, por razão do trabalho, 
o adoecimento dos empregados da 
Caixa”, reforça o dirigente.

É assédio moral a ameaça
de descomissionamento

CONFLITOS SAUDÁVEIS

Regras e tarefas claras
Relações com colaboração
Objetivos comuns e compartilhados
Organização saudável
Con� itos e confrontos ocasionais
Estratégia abertas e francas
Con� itos e discussões abertas
Comunicação sincera e honesta

Diferenças entre confl itos saudáveis
e situações de assédio moral

SITUAÇÕES DE ASSÉDIO MORAL

Regras ambíguas
Comportamento sem colaboração/boicote
Falta de previsão
Relações interpessoais ambíguas
Ações sem ética 
Estratégias equivocadas
Ações encobertas e negação de con� ito
Comunicação indireta e evasiva Fo
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Estágio probatório:
“pede pra sair”?
Os problemas evidenciados nos pro-

cessos de avaliação durante o está-
gio probatório estão entre as princi-
pais reclamações dos empregados 
da Caixa. Os desligamentos nesta 

fase são inúmeros, por isso o tema foi debatido 
com o banco no início do ano. 

Os principais problemas apontados na discus-
são foram: falhas nos processos de avaliação, que 
passam pela falta de clareza ou ausência de feed 
back, ausência de condições básicas para que os 
empregados novos possam desenvolver o que 
lhes é exigido - como a falta de acesso aos sistemas 
(senhas) - e até mesmo falta de estrutura básica 
como cadeiras, mesas e computador.

Além disso, muitos empregados contratados 
há pouco tempo têm sido lotados em agências 
recém-inauguradas, o que caracteriza outro pro-
blema, já que nas novas unidades as equipes estão 

insu� ciente de empregados é quase impossível 
garantir orientação e suporte ao novo trabalhador, 
pois os empregados têm que cumprir as metas 
individualizadas, o que não favorece um ambiente 
de trabalho acolhedor”, a� rma Jorge Furlan, diretor 
do Sindicato dos Bancários do ABC.

Depois de apenas duas semanas de integração, 
o novo trabalhador é ‘abandonado’ e já é submeti-
do ao trabalho de um empregado experiente e ao 
cumprimento de metas da unidade, desta maneira 
é prejudicado na avaliação.

Os representantes dos empregados exigem 
que esse processo de avaliação seja revisto e que 
o banco garanta condições de trabalho para que, 
de fato, os novos empregados possam aprender 
na prática o trabalho bancário. “Vale lembrar que 
esse período é de preparação do empregado para 
assumir seu papel no banco, e não mera etapa de 
um processo eliminatório”, reforça Furlan.

em formação, di� cultando o processo de aprendi-
zagem, de orientação e de acompanhamento dos 
trabalhadores durante o estágio.

O novo trabalhador não pode ser punido com 
a falta de estrutura da Caixa. “Com o número 

Comitês de Acompanhamento da Rede Credenciada

Gipes São Paulo

Gipes Campinas

Gipes Bauru

INTEGRANTES 

• Antonio Luis Andreatta
• Adalto Pinto 
• Eduardo Capelo da Costa 
• Ivanilde Moreira de Miranda
• Jackeline Machado
• João Bosco Arantes
• Jorge Aniz
• Sérgio Abhahão Anaz

• Aloízio Antônio do Nascimento 
• Paulo Santos Mendonça 

• Antônio Júlio Gonçalves Neto
• Domingos Savio Alves
• Glauber Custódio Carzino
• Marcio Reis 
• Paulo Sergio Frederico

CONTATO POR SINDICATO

ABC: (11) 4993-8299
Guarulhos: (11) 2440-7888
Mogi das Cruzes: (11) 4724-9117
São Paulo: (11) 3188-5200

Jundiaí: (11) 4521-9711
Limeira: (19) 3442-3305

Assis: (18) 3322-5376
Barretos: (17) 3322-3911
Catanduva: (17) 3522-2409

Papel dos
Comitês Saúde Caixa

O Comitê Saúde Caixa tem como atribui-
ção acompanhar atividades relativas ao plano 
no âmbito das Gerência, de Filial de Pessoal 
(GIPES) a que estiver vinculado: acompanhar 
o dimensionamento da rede credenciada na 
área de abrangência; sugerir credenciamento e 
descredenciamento de pro� ssionais e entidades 
prestadoras de serviços; acompanhar casos em 
que houver questionamento dos bene� ciários; 
receber e discutir as reclamações e sugestões 
dos bene� ciários e propor melhorias para a rede 
credenciada do Saúde Caixa.

“Para melhorar o Saúde Caixa é fundamental 
a participação dos bene� ciários, para isso, é im-
portante o contato com o representante de seu 
sindicato”, reforça Antonio Júlio Gonçalves Neto, 
o Tony, diretor do Sindicato dos Bancários de Ca-
tanduva e integrante de um dos Comitês. 
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A Caixa, como banco pú-
blico, tem de cumprir 
seu papel social, com 
participação eficiente 
e e� caz para executar 

políticas públicas voltadas ao cres-
cimento do Brasil e que atendam as 
reais necessidades da população. 
Isso inclui trabalhar para promover 
a diminuição das desigualdades 
sociais e ajudar a construir um país 
efetivamente democrático e justo.

Para que o banco consiga atingir 
essas metas sociais é de fundamen-
tal importância que sua gestão seja 
transparente e com representação 
legítima de seus empregados.

Atualmente a Caixa atua nas 
áreas de habitação, incentivo a 
pequenas e médias empresas, sa-
neamento básico, educação, entre 
outros. Mas ainda há muito para 
se construir para diminuir as desi-
gualdades sociais. A Caixa precisa 
rever algumas formas de atuação e 
aprimorar outras.

No caso da habitação, o banco 
está priorizando os chamados “cor-
respondentes imobiliários”, cuja 
consequência é a bancarização da 
população com precarização das 
relações de trabalho e piora do 
atendimento.

A Caixa deve rever essa política 
adotada de empurrar a população 
para atendimento nas casas lotéri-
cas e correspondentes bancários, 
que provoca a exclusão de clientes 
e usuários mais pobres. Além dis-
so, essa prática causa transtornos 
à população e mascara a falta de 
empregados por unidade, além de 
trazer risco ao sigilo bancário, com 
desvio da função de estabelecimen-

Defesa do papel 
social da Caixa

tos como mercados e farmácias. “É 
dever de um banco público atender, 
de maneira adequada, todos que o 
procurem, responsabilidade que, 
de maneira alguma, deve transferir 
para terceiros”, ressalta Jackeline 
Machado, diretora da FETEC-CUT/SP.

A Caixa tem experiência na con-
cessão de créditos para habitação 
e saneamento básico e, nesses pro-
gramas, a verba deve ser destinada 
para os lugares mais carentes, com 
oferta maior por parte do banco 
de apoio logístico e técnico. “Desta 
maneira, a Caixa contribui também 
para a redução da mortalidade in-
fantil e para a melhoria da saúde da 
população mais carente, já que esses 
problemas têm relação direta com 
falta de saneamento básico e de 
infraestrutura”, reforça a dirigente.

Para tanto, a Caixa deve ter 
empregados próprios à frente dos 

processos para que as concessões 
tenham diretrizes que atendam ao 
interesse social e não comercial de 
algum correspondente ou corretor 
de imóvel. Além disso, a terceiriza-
ção em larga escala que vem ocor-
rendo no banco precariza o trabalho 
bancário. Desta maneira, a Caixa se 
torna cada vez mais comercial, se 
afastando do seu papel social.

Não há empresa forte 
sem valorização dos 
empregados

Entre 1995 e 2002, durante o 
governo FHC, a atuação da Caixa 
reduziu bastante. Essa época foi 
marcada pela luta dos trabalhadores 
em defesa da empresa, principal-
mente contra o sucateamento e a 
privatização. Os empregados da 
Caixa sempre defenderam o papel 

social da instituição.
Um banco social com forte e 

ampla inserção comercial para 
buscar no mercado recursos para 
� nanciar setores como a habitação, 
saneamento básico e infraestrutura 
urbana precisa priorizar o investi-
mento no Brasil, com transparência 
administrativa e controle social.

Nos últimos 10 anos a Caixa tem 
sido forte instrumento do Governo 
no fomento da economia e na im-
plementação de seus programas 
sociais. Desde 2008 a Caixa tem 
servido também para, através da 
concorrência, incitar a baixa nos 
juros reais do mercado.

“A Caixa está contratando novos 
trabalhadores e deve ter 99 mil 
empregados até dezembro, mas ao 
mesmo tempo, está abrindo mais 
de 500 novas agências por ano, o 
que faz com que o número de tra-
balhadores por unidade continue 
insuficiente para a demanda de 
trabalho. Como se não bastasse, as 
agências já existentes têm tido seu 
quadro reduzido com base na ava-
liação dos resultados, o que sobre-
carrega ainda mais os empregados 
inclusive com horas extras”, a� rma 
Kardec de Jesus, diretor executivo 
do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região.

Em 2012, a Caixa ganhou 6,7 
milhões de novos correntistas e 
poupadores. Cerca de 3,1 milhões 
de novas contas de pessoas físicas 
e mais de 350 mil no segmento de 
pessoas jurídicas foram abertas. 
Com isso, a base de clientes totalizou 
65,2 milhões de correntistas, uma 
evolução de 11,4% em relação ao 
ano anterior.

Política de atendimento: aqui também é preciso respeito
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Jornada de seis horas para todos, mais con-
tratações, valorização do plano de cargos 
e salários, melhorias na logística e � m do 
assédio moral são algumas das principais rei-
vindicações especí� cas que serão entregues 

à Caixa para a negociação da renovação do acordo 
aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho.

A pauta foi aprovada por 337 delegados, repre-
sentando trabalhadores da instituição � nanceira de 
todo o país, durante o 29º Conecef (Congresso Nacio-
nal dos Empregados da Caixa Federal) ocorrido em 
abril, em São Paulo. O evento deste ano teve como 
lema “Sou da Caixa, faço um Brasil melhor - Sobra 
trabalho, faltam estrutura e reconhecimento”.

“Discutimos questões que afetam a todos os 
bancários indistintamente, do caixa ao gerente, além 
dos empregados lotados nas áreas meio. Estamos 
dispostos a negociar para encontrar soluções para 
todas as questões e esperamos o mesmo empenho 

Caixa: sobra trabalho, faltam 
estrutura e reconhecimento

CONDIÇÕES DE
TRABALHO E SAÚDE CAIXA
 Fim do assédio moral
 Fim do descomissionamento arbitrário
 Eliminação da carência de 15 dias entre 

um atendimento e outro quando se 
tratar de pronto-socorro

 Adicional de periculosidade aos 
empregados lotados em áreas de risco 
de assaltos e sequestros

FUNCEF
 Fim do voto de Minerva
 Reconhecimento do CTVA como verba 

salarial para � ns de aporte à Funcef, 
aos que permaneceram no REG-
Replan migrar ao plano de cargos e 
salários (PCS) 2008 e plano de funções 
grati� cadas (PFG) 2010

 Recuperação e uso do superá� t para 
melhorar benefícios REG/Replan a 
exemplo do saldamento

SEGURANÇA BANCÁRIA,
CARREIRA E TERCEIRIZAÇÃO
 Elevação da indenização por assalto/

sinistro para o equivalente a 100 
salários mínimos do Dieese

 Retomada da implantação do “Agência 
Segura”

 Abertura de agências somente com 
plano de segurança homologado pela 

Polícia Federal
 Criação da função grati� cada de 

assistente no atendimento social
 Valorização da função de avaliador 

de penhor com revisão do piso de 
mercado

 Atendimento expresso obrigatoriamente 
por empregado com função de caixa

 Abertura de novas unidades somente 
com a estrutura física, de segurança 
e ergonomia necessárias ao 
atendimento adequado à população

 Aperfeiçoamento do modelo do PFG, 
incluindo progressão horizontal em 
cada cargo/função, por tempo de 
exercício

 Lutar contra a PL4330 que precariza as 
relações de trabalho

CONTRATAÇÃO, ISONOMIA E SIPON
 Jornada de seis horas para todos
 Fim das horas extras sistemáticas
 Extinção do registro de horas negativas 

no Sipon e do bloqueio de acesso 
motivado por falta de homologação 
do gestor ou decorrente de hora extra 
não acordada

 ATS para todos
 Licença-prêmio para todos
 Revisão da Estrutura Salarial 

Uni� cada (ESU) e do PCS da carreira 
administrativa

dos representantes do banco. Caso 
isso não ocorra, os empregados têm 
de estar preparados para a mobiliza-
ção”, a� rma Dionísio Reis Siqueira.

Cota será ampliada
Além da de� nição da pauta – veja 

principais eixos no quadro – uma das 
principais deliberações do 29º Cone-
cef foi a ampliação da cota de gênero. 
A orientação é para que as delegações 

procurem atingir o percentual de 
40% em 2014 e 50% em 2015, com a 
manutenção do corte em 30% para as 
delegações que não atingirem a cota.

Foi aprovada também uma mobi-
lização nacional dos empregados por 
melhores condições de trabalho, com 
realização organizada pelos sindicatos 
dias nacionais de luta com foco na 
melhoria da estrutura das agências e 
no combate ao assédio moral.

Principais resoluções do 29º Conecef
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