
N
a primeira rodada, reali-
zada nas últimas terça e 
quarta-feiras 19 e 20/08, 
sobre saúde e condições de 
trabalho, a Fenaban voltou 

a afirmar que as metas não são abusi-
vas e que, sendo atreladas à gestão de 
cada banco, não são passíveis de serem 
convencionadas em acordo coletivo.

O fim das metas abusivas e do assé-
dio moral está dentre as principais reivin-
dicações da categoria, já que as práticas 
são as responsáveis pelo elevado nível 
de adoecimento de bancários, sobretudo 
por LERs/Dort e agravos mentais.

Durante toda a rodada, o Comando 
Nacional dos Bancários insistiu na ur-
gência de solucionar o problema, mas os 
representantes dos bancos não aceitam 
avançar neste debate. “Nós, do Coman-
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do, não concordamos com a afirmação 
dos bancos, pois a partir do momento 
que um problema interfere na dignidade 
do trabalhador e passa a ser um fator 
de risco para sua saúde, com certeza, 
é uma questão que deve ser debatida e 
alterada”, afirma Luiz César de Freitas, 
o Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

Sem entendimento, o debate sobre o 
combate às metas abusivas e ao assédio 
moral será retomado depois do dia 25, 
quando os bancos devem informar os 
dados sobre os afastamentos médicos 
na categoria.

Nesta rodada, o Comando Nacional 
cobrou medidas adicionais para melhorar 
a saúde dos bancários. Dentre elas, a 
isonomia de direitos, como pagamento 
de vale-alimentação e participação nos 
lucros, aos afastados. Ainda sem consen-

so, o tema volta à discussão.
Também foram debatidos reveza-

mento para que o pessoal do autoaten-
dimento não tenha de passar seis horas 
em pé, como acontece atualmente, e 
respeito à pausa de 10 minutos a cada 
50 trabalhados para todos os bancários, 
inclusive os caixas. O ponto voltará à 
mesa de negociação.

No que diz respeito aos planos de 
saúde, o Comando cobrou a formação de 
conselhos para democratizar o acompa-
nhamento da gestão, bem como a ma-
nutenção do direito para os aposentados. 
A Fenaban nega, dizendo tratar-se de 
um tema a ser debatido por cada banco.

Durante a rodada, também foi refor-
çado o pleito de participação e acom-
panhamento do movimento sindical no 
programa de reabilitação profissional 
dos afastados por adoecimento. Os 
bancos assumiram o compromisso de 
retomar o assunto.

Outro tema de grande discussão 
foi a “revalidação” dos atestados por 
médicos do trabalho, que terminou 
sem acordo por parte da Fenaban. O 
Comando alertou que existem denún-
cias dos trabalhadores de alterações 
do código da doença e do número dos 
dias de licença.

Os debates sobre a CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes) e 
a Sipat (Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes no Trabalho) serão enca-
minhados para a mesa temática.
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27 e 28 de agosto - segurança e igualdade de oportunidades
3 e 4 de setembro - emprego e remuneração (plano de carreira, cargos e salários (PCCS) e piso)
10 e 11 de setembro - emprego (PLR, índice de reajuste e auxílios)
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Bancos estão entre as empresas 
que mais levam ao adoecimento

E
m 2013, mais de 18 mil 
bancários (18.671) foram 
afastados do trabalho em 
todo o país, segundo dados 
do Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS). Desse total, 
24,6% foram por LER/Dort e 27% 
por transtornos mentais e comporta-
mentais, como estresse, depressão e 
síndrome do pânico.

As estatísticas apontam para um 
crescimento de 40,41% do número 
de bancários afastados por motivo 
de saúde, em comparação a 2009, 
quando foram registrados 13.297 
afastamentos.

Recente levantamento realizado 
pela FETEC-CUT/SP e sindicatos 
filiados no interior do Estado de SP 
detectou que, no ano passado, 13% 
dos entrevistados sofreram afastamen-
tos médicos e 15% fizeram uso de 

medicamentos controlados.
Os números comprovam que os 

bancos estão entre as empresas bra-
sileiras com maior risco de doença 
ocupacional. Essa triste realidade é 
resultado de um modelo de gestão, 
baseado em imposição de metas 
abusivas, assédio moral como meio 
para aumentar a produtividade, além 
de sobrecarga de trabalho constante 
e da falta de segurança nas agências 
e postos de atendimento.

Essa forma de gestão é o grande 
vilão dos bancários, já que as metas 
são estipuladas de forma geral, co-
bradas individualmente e sem que 
sejam levados em conta os aspectos 
dos locais de trabalho.

É um cenário que favorece disputa 
e destruição no ambiente de trabalho. 
As pressões contínuas para a venda 
produtos causam enorme sofrimento 

ao trabalhador que, muitas vezes, é 
obrigado a abrir mão de valores éti-
cos, ao ter, por exemplo, de empurrar 
produtos aos clientes.

Para o especialista em organização 
do trabalho, professor da Unicamp e 
da Fundação Getúlio Vargas, Roberto 
Heloani, essa situação pode ser classi-
ficada como ideologia do produtivismo. 
“A meta alcançada eleva o patamar da 
próxima, o trabalho passa a ter uma 
dimensão virtual e o trabalhador não 
consegue mais perceber a sua contri-
buição para a sociedade. O resultado 
disso são os agravos à saúde mental, 
com surgimento de depressão e vários 
outros transtornos psíquicos”, alerta.

“Isso tem que mudar! Os bancá-
rios continuarão cobrando o fim da 
violência organizacional e das metas 
abusivas”, afirma Maria Adma Gomes, 
Diretora de Saúde da Fetec-CUT SP

Caravanas da FETEC-CUT/SP e sindicatos 
filiados dialogam com a população e mobilizam 
trabalhadores em várias cidades do Estado de SP.
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