
A 
Campanha Nacional de 
Valorização dos Fun-
cionários do Bradesco 
volta às ruas de todo o 
Brasil a partir de maio, 

com debates nos locais de traba-
lho e atividades de mobilização 
para pressionar o banco para um 
processo de negociação. 

“Todos os sindicatos da base 
da FETEC-CUT/SP estarão em 
campanha para cobrar que o Bra-
desco valorize seus trabalhadores 
e cumpra seu papel de estimular 
e promover o desenvolvimento 
econômico e social”, afi rma Luiz 
César de Freitas, o Alemão, pre-
sidente da federação.

O lucro líquido ajustado, no 
primeiro trimestre de 2013, foi de 
R$ 2,943 bilhões, 3,4% superior 
ao mesmo período de 2012. 

As atividades fi nanceiras foram 
responsáveis por 68,4% do lucro, 
e 31,6% desse total vieram das 
atividades de seguros, previdência 
e capitalização. 

Devido à queda com a despesa 
de pessoal, as Receitas de Pres-
tação de Serviços e Tarifas agora 
cobrem ainda mais os gastos com 
os trabalhadores. A relação entre 
essa receita e a despesa com o 
pessoal aumentou de 145,4% no 
último trimestre de 2012 para 
147,4% no primeiro trimestre de 
2013. No primeiro trimestre de 
2012, a relação era de 138,8%. 

EMPREGO
Apesar de todo esse resultado, o 

Bradesco está reduzindo os postos 
de trabalho. O número de traba-
lhadores da instituição caiu de 

103.385 em dezembro de 2012 
para 102.793 em março deste ano. 
Em relação a março de 2012, a 
redução foi maior: 2.309 postos a 
menos. “Oferecer menos postos de 
trabalho contraria a responsabilida-
de social que o Bradesco adotou 
como discurso e marca mundial”, 
salienta Maria de Lourdes, a Malú, 
diretora da FETEC-CUT/SP.

 A defesa do emprego e o au-
mento de funcionários nas agên-
cias estão na pauta de reivindica-
ções entregue ao banco em abril. 
“Além de piorar o atendimento ao 
cliente, a sobrecarga de trabalho 
põe em risco a saúde dos bancá-
rios, que já sofrem em excesso 
com a cobrança pela venda de 
produtos e pelo cumprimento de 
metas abusivas”, reforça Juvandia 
Moreira, presidenta do Seeb SP. 

É HORA DE PRESSIONAR

Homens de lata? 
Campanha de 
Valorização dos 
Funcionários do 
Bradesco põe em 
xeque o conceito 
de banco do 
futuro propagado 
pelo banco.
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E X P E D I E N T E

A 
pauta de reivindicações dos bancários do 
Bradesco foi entregue ao banco no dia 17 de 
abril. O documento destaca propostas para 
melhorar a remuneração, como a implemen-
tação de um novo PCCS. 

A cláusula de Remuneração Total reivindica que 
o banco pague mensalmente, a título de remunera-
ção complementar, 10% sobre o total das vendas de 
produtos fi nanceiros das unidades e 5% da receita de 
prestação de serviços, apurada trimestralmente e dis-
tribuída de forma linear. 

Dentre as melhorias nas condições de trabalho, os 
bancários reivindicam implementação de um progra-
ma de reabilitação profi ssional. Além disso, também 
defendem parcelamento do adiantamento de férias, 
concessão de auxílio-educação e adesão ao vale-cultura, 
do governo federal. 

As prioridades foram debatidas no Encontro Estadu-
al em fevereiro e defi nidas no Encontro Nacional dos 
Funcionários do Bradesco no início de abril. O encontro 
debateu a realidade dos trabalhadores em todo país e 
aprofundou refl exões sobre as inovações tecnológicas 
e seus impactos sobre o mundo do trabalho, além de 
discutir estratégias para organizar os trabalhadores.

TRABALHADORES 
ENTREGAM PAUTA 
DE REIVINDICAÇÕES

 Implantação do 
Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários 

 Remuneração total 
 Programa de 

reabilitação 
profi ssional 

 Parcelamento do 
adiantamento de 
férias 

 Incentivo à 
diversidade cultural: 
Vale-Cultura 

 Programa Treinet no 
horário de trabalho e 
sem pressão 

 Igualdade de 
oportunidades 

 Auxílio Educação 
 Melhorias no plano 

de saúde 
 Livre acesso do 

dirigente sindical 
aos locais de 
trabalho 

 Respeito ao direito 
de greve 

 Investimento na 
segurança 

 Fim do assédio moral 
e das metas abusivas

 Emprego

Principais pontos da pauta

Melhoria na remuneração
passa por um novo PCCS

O banco alega já ter um plano de Cargos, Carreira 
e Salários (PCCS). Os bancários buscam a imple-
mentação de um plano justo, com critérios claros, no 
qual os funcionários tenham perspectivas reais de sua 
ascensão profi ssional.

 

Parcelamento do adiantamento
de férias e vale-cultura 

Os bancários adicionaram uma nova cláusula na 
pauta de reivindicações que possibilita o desconto do 
salário adiantado em até dez vezes sem juros, a exem-
plo do que já fazem alguns bancos. Assim, ao invés de 
retornar das férias e não receber nada, o trabalhador 
recebe o salário com o desconto, apenas, da primeira 
parcela. As parcelas seguintes são descontadas nos 
meses seguintes.

 O Sindicato quer que o Bradesco pague aos bancá-
rios o vale-cultura, que foi sancionado pela presidenta 
Dilma Rousseff em 2012 e deve passar a valer a partir 
de julho, com valores para serem gastos com teatro, 
cinema ou livros.

 

Respeito aos trabalhadores afastados
Uma das principais reivindicações da pauta é um 

programa sério e bem estruturado de reabilitação 
profi ssional. Hoje, os bancários que sofrem de doen-
ças ligadas ao trabalho e são obrigados a se afastar, 
quando retornam ao trabalho após tratamento, não são 
recebidos adequadamente.

 O Programa de Reabilitação Profi ssional deve es-
tabelecer etapas de retorno ao trabalho, considerando 
as limitações laborais do trabalhador, atuar com uma 
equipe multidisciplinar, não deve focar nem no tra-
balho com restrições nem no trabalho sem conteúdo 
e sim adequar às condições de trabalho a realidade 
do funcionário.

 

Bancários pressionam pela
concessão do Auxílio Educação

O Bradesco tem que avançar quanto à reivindica-
ção do auxílio educação para os funcionários, como 
já fazem outros grandes bancos. Todos necessitam 
de incentivos para formação universitária - tanto os 
trabalhadores que já estão há mais tempo no banco e 
não tiveram oportunidade de cursar uma faculdade, 
quanto os que estão ingressando. Ter responsabilidade 
social signifi ca também investir na formação acadê-
mica e qualifi cação profi ssional dos funcionários que 
dia a dia promovem o lucro, esse resultado de todo o 
sucesso do banco Bradesco.


