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COMEÇAM AS NEGOCIAÇÕES
Banqueiros negam 

reivindicações em defesa 
do emprego e por melhor 
atendimento à população

O 
Comando Nacional dos Bancários e a 
Fenaban realizaram, nesta semana, a 
primeira rodada de negociações. Os 
debates começaram na terça-feira 30, 

com o tema emprego e prosseguiram na quarta-
-feira 31 sobre cláusulas sociais.

A exemplo dos anos anteriores, os banquei-
ros começaram o processo negando as reivindi-
cações dos bancários no que diz respeito a mais 
contratações, fi m da rotatividade e garantia 
contra dispensas imotivadas, conforme esta-
belecido pela Convenção 158 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Eles afi rmaram 
que a garantia de emprego e o fi m da rotativida-
de não são temas prioritários para a categoria.

CORRESPONDENTES
O Comando Nacional dos Bancários defen-

deu a inclusão bancária por meio da ampliação 
de serviços de qualidade feitos por bancários 
em agências e postos (PABs), como forma de 
garantir maior segurança e o sigilo bancário. 
Os banqueiros afi rmaram que o atendimento 
por correspondentes vai continuar, inclusive ao 
lado de agências. Para os representantes dos 
bancários, trata-se de uma tática dos bancos 
para reduzir custos por meio da precarização 
do atendimento aos clientes e de salários 
rebaixados pagos aos empregados desses esta-
belecimentos comerciais.

Os representantes da Fenaban também se 
recusaram a debater temas referentes à me-
lhoria de atendimento à população (ampliação 
do horário de funcionamento das agências 

com criação de dois turnos e controle de fi las). 
Disseram que esses temas não dizem respeito 
aos sindicatos - e sim aos bancos e ao Banco 
Central - e que, portanto, não devem fazer parte 
da Convenção Coletiva de Trabalho.

Ao tratar da pauta igualdade de oportunida-
des, os bancários reivindicaram convencionar 
ações afi rmativas para reduzir as desigualdades, 
bem como a realização de um novo Mapa da 
Diversidade para averiguar os resultados dos 
programas implementados pelas empresas para 
combater as discriminações de gênero, raça, 
opção sexual e contra pessoas com defi ciência.  
Embora a atual versão do Mapa seja de 2008, a 
Fenaban considera cedo para realizar um novo 
senso. Enquanto isso, as mulheres continuam 
enfrentando barreiras para ascensão profi ssional 
e os negros, de acesso ao emprego. No caso das 
mulheres negras a situação é ainda pior.

Para o presidente da FETEC-CUT/SP e mem-
bro do Comando Nacional, Luiz César de Freitas, 
o Alemão, todas essas questões carecem de so-
luções imediatas. “Os banqueiros disseram não 
a mais contratações e ampliação do horário de 
atendimento. Assim, disseram não também a um 

melhor atendimento à população e a melhores 
condições de trabalho aos bancários. Por isso, va-
mos continuar pressionando”, avisa o dirigente.

Confi ra na página 04 o quadro com o resumo 
dos temas tratados com a Fenaban neste início 
das negociações.
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Calendário de negociações

FENABAN

 2ª rodada: 5 e 6 de setembro
Saúde e condições de trabalho

 3ª rodada: 13 de setembro
Remuneração

MESAS ESPECÍFICAS
COM OS BANCOS PÚBLICOS

 2 DE SETEMBRO:
Caixa Econômica Federal e
Banco do Nordeste

 8 DE SETEMBRO:
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal

 9 DE SETEMBRO:
Banco do Brasil e Banco da Amazônia

 14 DE SETEMBRO:
Caixa Econômica Federal



Guarulhos: diretores se 

vestem de robôs para protestar

ASSIS: bancários
e população do

mesmo lado

Jundiaí: arte e poesia contra

os desmandos dos banqueiros

PRUDENTE: 
atores mostram 
o dia-a-dia dos 
trabalhadores do 
setor fi nanceiro

Pesquisa comprova: bancos 
demitem para diminuir custos

O 
setor que mais cresceu neste 
primeiro semestre no Brasil foi o 
bancário, com lucro superior a R$ 26 
bilhões. E mesmo assim, os bancos 

só criaram neste período 11.978 empregos, o 
que representa apenas 0,95% das 1,26 milhão 
de vagas geradas pelos outros setores da 
economia nos primeiros seis meses de 2011.

Conforme Pesquisa de Emprego Bancário, 
elaborada com base nos dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho e Emprego, os 
postos de trabalho gerados pelos bancos no 1º 
semestre são o resultado de 30.537 admissões 
e 18.559 desligamentos. No mesmo período, 
a remuneração média dos bancários admitidos 
foi de R$ 2.497,79, valor 38,39% menor que a 
média dos desligados, de R$ 4.054,14.

Além disso, a pesquisa mostra que 
as contratações nos bancos estão mais 
concentradas nas faixas de remuneração mais 
baixas. Entre janeiro e junho, todas as faixas 
salariais acima de três salários mínimos tiveram 
saldo negativo de geração de empregos.

“A pesquisa comprova a estratégia dos 
bancos de demitir bancários com salários 
mais altos para colocar em seu lugar novos 
funcionários com vencimentos mais baixos. 
É a rotatividade para justamente reduzir 
gastos com a folha de pagamento. Com 
essa ameaça de demissão, os bancários se 
fragilizam, abrindo espaço para as pressões 
para o cumprimento de metas abusivas e, 
consequentemente, para as práticas de assédio 
moral”, denuncia Luiz César de Freitas, o 
Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

 Reajuste Salarial de 12,8%, sendo – 5% de aumento real, além da infl ação projetada de 7,5%

 PLR – três salários mais R$ 4.500

 Piso – Salário mínimo do Dieese (R$ 2.297,51)

 Vales Alimentação e Refeição – Salário Mínimo Nacional (R$ 545)

 Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) – Para todos os bancários

 Auxílio-educação – pagamento para graduação e pós

 Emprego – Ampliação das contratações, aumento da inclusão bancária, combate às 
terceirizações, além da aprovação da convenção 158 da OIT (que inibe dispensa imotivada)

 Cumprimento da jornada de 6 horas

 Fim das metas abusivas e assédio moral – 
As pressões estão levando os bancários ao adoecimento em níveis epidêmicos.

 Mais segurança nas agências bancárias

 Previdência complementar para todos os trabalhadores

 Contratação da remuneração total

 Igualdade de oportunidades

Principais reivindicações dos bancários



N
o último dia 12/08, enquanto o 
Comando Nacional protocolava a 
minuta de reivindicações à Fena-
ban, os bancários iam para as ruas 
anunciar o lançamento da Campa-

nha Nacional 2011.
Com o mote Bancário não é Máquina, a FETEC-

-CUT/SP e sindicatos fi liados participaram de uma 
caminhada pelas ruas do centro de São Paulo, 
chamando a atenção da população sobre as pres-
sões sofridas no dia-a-dia pelos bancários em seus 
ambientes de trabalho.

A caminhada foi dividida em alas. A primeira 
composta por bancários “robotizados” e as demais 
abordando as principais reivindicações, dentre 
as quais aumento real nos salários, PLR maior, 
valorização dos pisos, fi m das metas abusivas e do 
assédio moral, entre outras.

Após o lançamento na capital paulista, a 

FETEC-CUT/SP e sindicatos fi liados saíram em 
caravana para divulgar a Campanha Nacional pelas 
cidades do interior do Estado.

Com participação de bandas musicais, palhaços 
pernas de pau e companhias teatrais, a caravana da 
FETEC-CUT/SP e sindicatos fi liados proporcionou 
um importante debate, não apenas com os bancá-
rios, mas também com a população.

Ao longo das últimas três semanas, foram 11 
cidades visitadas e várias denúncias sobre os inú-
meros descasos dos bancos, a exemplo da falta de 
segurança, falta de funcionários, excesso de fi las, 
tarifas e juros elevados. “Além de apresentarmos 
as reivindicações, explicamos que as nossas preo-
cupações também abarcam a busca por melhor 
atendimento e melhores serviços para toda a socie-
dade. A nossa luta é para que os bancos cumpram 
o seu verdadeiro papel social”, afi rma Luiz César 
de Freitas, o Alemão.

Irreverência e disposição 
marcam lançamento da 
Campanha Nacional 2011

Registro: bancários do Vale do 

Ribeira querem emprego decente‘Bancários robotizados’ ilustram sofrimento da categoriaem lançamento no dia 12 de agosto, em São Paulo

Taubaté: caminhada no centro da

cidade dialoga com clientes e usuários

Sindicatos cutistas de todo o estado de 

São Paulo apóiam os bancários de Bauru

Bancários de 
Mogi chamam 
a atenção da 
população 
para as lutas 
da categoria

Bragança: nem o frio arrefeceu o ânimo dos bancários

Caravana em Barretos denuncia falta de respeito dos bancos
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E X P E D I E N T E

N
a última terça-feira, dia 30, o 
Comando Nacional dos Bancários 
entregou ao Santander a pauta 
específi ca de reivindicações dos 

funcionários para a renovação do acordo adi-
tivo à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). 
A minuta é resultado da consulta nacional 
realizada entre os trabalhadores do banco 

espanhol e traz, dentre as prioridades, a 
garantia de emprego, mais contratações e o 
Programa de Participação nos Resultados do 
Santander (PPRS).

Durante a entrega, os dirigentes sindicais 
defenderam que as negociações específi cas 
com o Santander ocorram concomitantemente 
às gerais da categoria com a Fenaban, da mes-

ma forma como já acontece com o Banco do 
Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco da 
Amazônia, o Banco do Nordeste e vários bancos 
estaduais. O banco fi cou de analisar a proposta.

Em princípio, o atual aditivo, cuja vigência 
terminou nesta quarta-feira, dia 31, está pror-
rogado por 30 dias. Um calendário de nego-
ciações deve ser acertado nos próximos dias.

Pauta específi ca no Santander

Resumo da 1ª rodada de negociações com a Fenaban
TEMAS DEBATIDOS

Garantia de emprego

Contratação/ Controle 
das fi las das agências

Garantia contra 
dispensas imotivadas

Rotatividade

Extensão do abono-
assiduidade

Correspondentes 
bancários

Horário de 
atendimento

Terceirização

Venda responsável de 
produtos fi nanceiros

Igualdade de 
oportunidades/ 
Inclusão

REIVINDICAÇÕES DOS BANCÁRIOS

Garantia de emprego dos trabalhadores
durante a vigência da CCT.

Para garantia de atendimento de qualidade ao público,
além de tornar possível o funcionamento das agências
em dois turnos, respeitando a jornada de trabalho de
seis horas estabelecidas na CCT. 
Ter no mínimo 5 caixas por agência.
Atendimento em 15 minutos para população, com 
atendimento de qualidade. Contratação de mais caixas.

Seguir as normas da Convenção 158 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).

Pesquisa do Dieese mostra que novos bancários têm
salários 38% menores do que antigos funcionários
demitidos pelos bancos, isso causa a grande
rotatividade do setor e redução de custos dos bancos.

Comando defende o direito a cinco dias de ausências 
abonadas por ano, que representam a diferença entre
os dias efetivamente trabalhados anualmente (365) e
os pagos pelas empresas (360). 

Trabalhadores devem ser inclusos no setor bancário
para garantir segurança e sigilo dos dados dos clientes.

O Comando reivindica ampliação do horário de
atendimento bancário, em dias úteis e horário
comercial (das 9h às 17h), com o cumprimento
da jornada de trabalho de 6 horas dos bancários.

Fim da terceirização no setor, que coloca
em risco o sigilo bancário dos clientes.

O Comando tentou negociar sobre a venda ética de produtos 
e serviços bancários e a orientação adequada aos clientes 
sobre as melhores opções para fazer investimentos.

Comando pediu novo Mapa da
Diversidade. Os dados são de 2008.

RESPOSTA DOS BANQUEIROS

Afi rmaram que não é tema importante para os bancários.

Recusaram-se a negociar.

Recusaram-se a negociar.

Afi rmaram que não é tema importante para os bancários.

Sem resposta. Os negociadores da
Fenaban levarão a reivindicação aos bancos.

Negativa.

Negativa.

Tema será debatido em mesa temática.

Recusaram-se a discutir assessoramento de produtos 
fi nanceiros, além de não terem assinado a Declaração 
sobre a Venda Responsável de Produtos Financeiros, 
elaborado pela UNI Finanças, que prevê entre outros 
itens, o fi m das metas abusivas.

Fenaban considera cedo realizar novo senso. Recusa
na inclusão das clausulas debatidas na mesa temática.


