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N
a quarta rodada de nego-
ciações desta Campanha 
Nacional 2014, realizada 
nesta quarta (10) e quin-
ta-feira (11), a Fenaban 

não apresentou qualquer proposta 
para as reivindicações dos bancários 
sobre remuneração.

Ao negarem a maioria dos plei-
tos, os representantes dos bancos 
disseram que só anunciarão valores 
quando trouxerem para a mesa uma 
proposta global, o que está previsto 
para esta semana.

Durante a rodada, o Comando 
Nacional ressaltou a importância do 
aumento real para manter o poder de 
compra dos trabalhadores, além da 
valorização dos pisos e PLR (Partici-
pação nos Lucros e Resultados) maior. 
“Todos os indicadores comprovam que 
os bancos podem pagar”, afi rma Luiz 

César de Freitas, o Alemão, presidente 
da FETEC-CUT/SP e integrante do 
Comando.

PLR MAIS JUSTA
Dentre os pontos debatidos nesta 

quarta rodada está a reivindicação por 
uma distribuição mais justa da PLR.

De 1995 a 2003, o crescimento do 
lucro dos bancos foi de 1.067%. No 
mesmo período, a PLR dos bancários 
não acompanhou essa expansão. A 
distribuição do lucro entre os caixas, 
por exemplo, aumentou 338%.

A diferença é gritante. O Comando 
dos Bancários defende o aperfeiçoa-
mento da fórmula, inclusive com re-
gras mais claras, já que a forma atual, 
que é defasada, ainda gera muitas 
dúvidas sobre o valor certo a receber. 
Além disso, ainda há o pleito para a 
NÃO compensação dos programas pró-

prios de remuneração por resultados.
Para a Fenaban, a regra atual é bas-

tante adequada, mas fi cou de retomar 
o debate após consulta aos bancos.

As partes voltam à mesa de ne-
gociações nas próximas terça e 
quarta-feira (16 e 17), para debater 
as pendências das rodadas anteriores 
sobre emprego, saúde, segurança e 
igualdade de oportunidades. Na terça, 
a Fenaban ainda trará os dados do II 
Censo da Diversidade.

Para a sexta-feira 19 (a confi r-
mar), os representantes dos bancos 
prometem a apresentação da proposta 
econômica global.

“O Comando Nacional continuará 
priorizando o diálogo. Mas, com o 
fi rme propósito de buscar avanços 
que atendam às necessidades dos 
trabalhadores”, ressalta o presidente 
da FETEC-CUT/SP.

prios de remuneração por resultados.

NADA DE NÚMEROS NA QUARTA 
RODADA DE NEGOCIAÇÕES
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N
o primeiro semestre de 
2014, o lucro líquido dos 
cinco maiores bancos 
do país (BB, Caixa, Bra-
desco, Itaú e Santander) 

cresceu 16,5% em relação a igual 
período de 2013. A variação por 
empregado foi ainda maior: 17,7%.

A receita com prestação de 
serviços e tarifas, exclusivamente 
originada no trabalho do bancário, 
cresceu no semestre 10,02%. En-
quanto isso a variação por empre-
gado foi de 11,1%. Já a expansão 
das carteiras de crédito entre 2013 
e 2014 atingiu a marca dos 13,3%. 
Para esse crescimento, cada bancá-
rio contribuiu em 14,4%.

Em outras palavras, os bancários 
são os responsáveis diretos pelo 
crescimento do setor. “Só os bancos 
querem ganhar. E, mesmo com todo 

o lucro, não sentem qualquer cons-
trangimento em cortar empregos, 
impondo aos bancários sobrecarga 
de trabalho, metas abusivas e o 
consequente adoecimento”, afi rma 
Luiz César de Freitas, o Alemão, 
presidente da FETEC-CUT/SP e 
integrante do Comando Nacional.

Desde janeiro de 2012, os maio-
res bancos cortaram juntos 18.990 
postos de trabalho. Foram 5.512 só 
nos últimos 12 meses. Ao mesmo 
tempo em que o número de emprega-
dos por agência caiu 2,2%, o número 
de contas correntes por funcionário 
cresceu 5% no período. “Estamos 
na luta por mais emprego, saúde, 
segurança, igualdade de oportuni-
dades e valorização profi ssional”, 
salienta Luiz César de Freitas, o Ale-
mão, presidente da FETEC-CUT/SP 
e integrante do Comando Nacional.

Bancos podem pagar

Reajuste
Bancários reivindicam rea-
juste de 12,5%, sendo 5,4% 
de aumento real. A Fenaban 
informa que está buscando 
um consenso com os ban-
cos, mas reclama de haver 
aumento real todo ano.

PLR
Bancos negam a reivindi-
cam de PLR no valor de três 
salários mais R$ 6.247,26. 
Querem manter a atual regra 
que prevê o pagamento de 
90% do salário mais parcela 
fi xa de R$ 1.694, além do 
valor adicional de 2,2% do 
lucro liquido limitado a R$ 
3.388 (valores de 2013).

14° Salário
Os bancos negam, alegando 
que os bancários já têm bene-
fícios bastante signifi cativos.

Piso
Os bancários reivindicam 
salário de R$ 5.064,73 para 
o primeiro comissionado. 
Fenaban quer vincular o de-
bate à ampliação da jornada 
de trabalho.

Isonomia de salários
Os trabalhadores reivindi-
cam salários iguais para tra-
balhadores que exerçam a 
mesma função, com o com-
prometimento dos bancos 
em aplicar as disposições 
contidas na Convenção 100 
da OIT e na Declaração de 
Direitos Humanos. Bancos 
negam que exista diferença 
salarial, ou discriminação de 
raça ou de gênero.

Adiantamento das férias
Os bancários reivindicam 
parcelamento do adianta-

mento das férias em até 
dez vezes, em parcelas 
iguais e sucessivas, sem 
acréscimo ou juros, a partir 
do mês subsequente ao do 
crédito. Fenaban diz que 
debaterá com os bancos.

Auxílios
Bancos negam a reivindi-
cação de auxílios refeição 
e alimentação mensais no 
valor do salário mínimo na-
cional (R$724), bem com a 
13ª cesta refeição

Auxílio creche/babá
Fenaban nega a reivindica-
ção de auxílio creche/babá 
no valor do salário mínimo 
nacional (R$ 724) para 
cada fi lho, inclusive para 
os adotados, dependentes 
com guarda provisória e 
enteados, até a idade de 

8 (oito) anos e 11 (onze) 
meses.

Auxílio educacional
Os bancários reivindicam 
custeamento das despesas 
dos que ingressarem ou 
que já estejam cursando o 
ensino médio, graduação 
ou pós-graduação. Fenaban 
alega divergência entre os 
bancos.

Vale-cultura
Importante conquista da 
Campanha Nacional Uni-
fi cada 2013, os bancários 
reivindicam a extensão do 
pagamento do vale-cultura 
para todos e aumento do va-
lor para R$ 112,50. Os ban-
cos querem manter apenas o 
que está na lei: pagamento 
de R$ 50 para quem ganha 
até cinco salários mínimos.
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Até parece filme, mas não é.
Essa é a vida dos bancários!

Pontos debatidos na 4ª rodada


