
Valorização já!

O
s trabalhadores do HSBC 
exigem valorização já, 
com o pagamento inte-
gral da segunda parcela 
da Participação nos Lu-

cros e Resultados (PLR), que será 
creditada em fevereiro. Os bancários 
querem o reconhecimento pelo seu es-
forço diário, sem manobras contábeis 
ou outras interferências negativas que 
desvalorizem seu trabalho.

O banco inglês penaliza os funcio-
nários brasileiros aplicando redutores 
nos cálculos de sua lucratividade, 
como a Provisão para Devedores Du-
vidosos (PDD) maior do que as neces-
sárias, o que fez com que diminuísse o 
valor da primeira parcela da PLR paga 

em outubro e nos últimos cinco anos.
Como se isso não bastasse, o 

HSBC também diminuiu o valor do 
seu Programa Próprio de Resultados 
(PPR). O movimento sindical cobrou 
do banco apresentação do novo mo-
delo de PPR e respeito às vendas res-
ponsáveis, fi m das metas abusivas e 
não interferência desse novo modelo 
no valor fi nal da PLR.

Na reunião, no último dia 6 de 
dezembro, entre representantes do 
banco e dos trabalhadores, foram 
debatidos itens da minuta para a for-
malização de um Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT), que deverá ser aditi-
vo à Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), com os direitos específi cos já 
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conquistados pelos trabalhadores do 
HSBC. A luta dos bancários fez com 
que o banco aceitasse conquistas 
como plano de saúde e odontoló-
gico, direito a folgas por tempo de 
trabalho e no dia do aniversário, 
adiantamento salarial, no caso das 
férias em até cinco parcelas, bolsa 
educacional, entre outros, a serem 
formalizados em ACT.

Os trabalhadores exigem valoriza-
ção e estão organizando campanha 
nacional para garantir pagamento 
integral da segunda parcela da PLR.

Será realizada uma nova rodada 
de negociação com o banco nesta 
semana, entre 16 a 20 de dezembro, 
para tratar sobre os descontos na PLR.
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Saúde da 
categoria é 
prioridade

O adoecimento da categoria é um 
dos motivos de grande preocupação 
dos trabalhadores e do movimento sin-
dical. As metas abusivas e o assédio 
moral estão entre as principais causas 
dos afastamentos dos trabalhadores, 
que cada vez mais adquirem doenças 
psíquicas, além das Lesões por Esfor-
ço Repetitivo/Distúrbio Osteomuscular 
Relacionado ao Trabalho (LER/Dort).

Por isso, na reunião desta sema-
na, será debatida a implantação de 
uma Comissão Paritária de Saúde, 
para tratar sobre os motivos dos 
adoecimentos, rotina de emissão de 
Comunicação de Acidente do Trabalho 
(CAT), entre outros.

HSBC é condenado a pagar R$ 500 mil
O banco inglês foi condenado a 

pagar R$ 500 mil a título de indeni-
zação por dano moral coletivo pela 
não emissão da CAT e dispensar 
empregados diagnosticados ou com 
suspeita de LER/Dort. Foi defi nida 
também multa de R$ 500 por dia de 
atraso no caso de descumprimento 
das obrigações impostas em juízo. 
Todo o valor será revertido para o Fun-
do de Amparo ao Trabalhador (FAT).

No primeiro semestre de 2014, 
a COE realiza um seminário sobre a 
atuação do banco no Brasil nos últi-
mos 15 anos e as perspectivas para 
o futuro. A decisão foi tomada diante 
das mudanças estruturais feitas pelo 
HSBC nos últimos meses.

Entre as mudanças realizadas 
estão o encerramento das carteiras 

PJ das agências, centralizando-as 
em plataformas regionais ou aten-
dimento via 0800 e abertura de 
agências puramente de negócios.

A preocupação dos trabalhadores 
é a manutenção do nível de em-
pregos, já que toda reestruturação 
impacta na quantidade e qualidade 
dos postos de trabalho.

Futuro de banco será tema de seminário


