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D
epois de sete rodadas, a 
Fenaban apresentou, nesta 
sexta-feira 19, ao Coman-
do Nacional dos Bancários 
proposta de negociação, pre-

vendo reajuste de 7% sobre salários e 
auxílios, o que representa apenas 0,61% 
de aumento real.

Para os pisos, a proposta é de reajuste 
de 7,5% (1,08% de aumento real). No 
caso da PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados), os bancos propõem a manu-
tenção da atual regra, corrigindo apenas 
os valores em 7%.

O Comando Nacional considera o re-
ajuste insufi ciente, além de não resolver 
questões importantes, como o fi m das 
metas abusivas, o combate ao assédio 
moral, igualdade de oportunidades, em-
prego e segurança. No próximo dia 25 os 
sindicatos realizarão assembleias para 
avaliação da proposta, com indicação 
de defl agração de greve da categoria por 
tempo indeterminado a partir do dia 30.

“A média dos ganhos reais das cate-
gorias que negociaram no 1º semestre 
deste ano foi de 1,54%. Enquanto isso, 
os bancos, que são o setor que mais lucra 
no Brasil, querem pagar o mínimo. Eles 
podem pagar mais e com respeito a condi-
ções dignas de trabalho e de atendimento 
à população”, afi rma Luiz César de Frei-
tas, o Alemão, presidente da FETEC-CUT/
SP, ao lembrar que, de 1995 a 2003, 
o crescimento do lucro das instituições 
fi nanceiras foi de 1.067%.

Nos seis primeiros meses do ano, o 
lucro líquido dos cinco maiores bancos 
(Banco do Brasil, Caixa Econômica Fede-
ral, Bradesco, Itaú-Unibanco e Santander) 
atingiu a marca de R$ 28,5 bilhões, uma 
alta de 16,5% em relação ao mesmo 
período de 2013.

“Os sindicatos intensifi carão a mo-
bilização. É importante que os bancá-
rios fi quem atentos, participando das 
atividades”, salienta o presidente da 
FETEC-CUT/SP.

FENABAN APRESENTA 
PROPOSTA INSUFICIENTE

CALENDÁRIO

SETEMBRO

25 - Assembleia para 
aprovar greve a partir 
do dia 30.

26 - Quinta rodada de 
negociação com o 
Banco do Brasil.

29 - Assembleia para 
de� agração da 
paralisação

30 - Greve nacional por 
tempo indeterminado

OUTUBRO

02 - Manifestações em 
frentes aos prédios 
do Banco Central, 
em defesa de um BC 
independente do 
mercado � nanceiro.
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A 
pauta de reivindicações da catego-
ria foi entregue à Fenaban no dia 
1º de setembro, trazendo dentre 
os principais itens reajuste de 
12,5% (reposição da infl ação mais 

aumento real de 5,4%, acima da infl ação), 
piso salarial no valor de R$ 2.979,25 e a PLR 
(três salários base mais parcela adicional fi xa 
de R$6.247). Além de melhores condições 
de trabalho, com o fi m das metas individuais 
e abusivas.

Ao longo de seis rodadas, os bancos 
negaram ampliar as contratações, negaram 
mecanismos contra as metas abusivas, bem 
como aperfeiçoamento contra o assédio 
moral. Se limitaram apenas a propor alguns 
poucos avanços sociais, mas insufi cientes 
para resolver a sobrecarga de trabalho, o 
elevado índice de adoecimentos e a falta de 
segurança, dentre outros agravantes.

BANCÁRIOS DEVEM
INTENSIFICAR A MOBILIZAÇÃO

Evolução do aumento real - Fenaban (2004/2012)

3,5%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

1,7%

0,9%

0,6%

1,1%

1,5% 1,5%

2,0%
1,8%

2,7%

3,1%

1,8%

0,9%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reajuste de 7% (0,61% de 
aumento real).

Piso portaria após 90 dias - 
1.235,14 (7,5% ou 1,08% de 
aumento real).

Piso escritório após 90 dias - 
R$ 1.771,73 (1,08% acima da 
in� ação).

Piso caixa/tesouraria após 
90 dias - R$ 2.393,33 (salário 
mais grati� cação mais outras 
verbas de caixa), signi� cando 
1,08% de aumento real).

PLR regra básica - 90% do 
salário mais R$ 1.812,58, 
limitado a R$ 9.723,61. Se 
o total ficar abaixo de 5% 
do lucro líquido, salta para 
2,2 salários, com teto de R$ 
21.391,93.

PLR parcela adicional - 2,2% 
do lucro líquido dividido line-
armente para todos, limitado 
a R$ 3.625,16.

Antecipação da PLR – Pri-
meira parcela depositada 
até dez dias após assinatura 
da Convenção Coletiva e 
a segunda até 2 de março 
de 2015. 

Regra básica - 54% do salário 
mais � xo de R$ 1.087,55, limi-
tado a R$ 5.834,16 e ao teto 
de 12,8% do lucro líquido - o 
que ocorrer primeiro.

Parcela adicional - 2,2% do 
lucro líquido do primeiro 
semestre de 2014, limitado a 
R$ 1.812,58

Auxílio-refeição - R$ 24,80.

Auxílio-cesta alimentação e 
13ª cesta - R$ 425,20.

Auxílio-creche/babá (� lhos 
até 71 meses) - R$ 353,86.

Auxílio-creche/babá (� lhos 
até 83 meses) - R$ 302,71.

Grati� cação de compensa-
dor de cheques - R$ 137,52.

Requali� cação pro� ssional 
- R$ 1.210,04.

Auxílio-funeral - R$ 811,92.

Indenização por morte ou 
incapacidade decorrente de 
assalto - R$ 121.072,92.

Ajuda deslocamento notur-
no - R$ 84,75.

Proposta econômica dos bancos

Os bancos estão entre 
os setores mais rentáveis do 
país. Enquanto o Produto 
Interno Bruto do Brasil subiu 
1,9% no primeiro trimestre 
deste ano, as instituições 
fi nanceiras cresceram 2,6% 
(dados do IBGE comparado ao 
primeiro trimestre de 2013).

Enquanto isso, a categoria 
bancária é uma das que mais 
adoecem em função da rotina 
de trabalho, com pressão por 
metas e assédio moral. Em 
2013, 18.671 bancários 
sofreram afastamento do 
trabalho por adoecimento. Do 
total de auxílios acidentários 
(aqueles em que se reconhece 
que a doença foi causada pelo 
trabalho) concedidos pelo 
INSS, 42,20% foram por 
transtornos mentais e 46% 
por LER/Dort. 

Dentre as causas dessa 
situação estão as demissões e 
a sobrecarga de trabalho. Nos 
primeiros seis meses deste 
ano foram 5.331 bancários 
a menos nos bancos do país 
(exceto Caixa Federal). Desde 
janeiro de 2012, o número de 
postos de trabalho fechados 
chegou a 19.190. 

Entre março de 2013 e 
março de 2014, o número 
de funcionários por agência 
caiu 3%, em compensação o 
volume de crédito por empre-
gado cresceu 18,5% e o de 
contas correntes por bancário 
cresceu 6%. Relatório da 
federação dos bancos revela 
que em 2004 o números de 
contas correntes por bancário 
chegava a 236, avançando 
para 340, em 2013: cresci-
mento de 44%.

saúde dos
bancários

Lucro dos 
bancos X


