
E
m meio a uma série de medidas do 
governo brasileiro para minimizar os 
impactos no país da crise fi nanceira 
mundial, os bancos federais anuncia-
ram recentemente a diminuição das 

taxas de juros como estímulo à economia.
No Banco do Brasil, o programa Bom Pra 

Todos trouxe linhas de crédito mais acessíveis 
para pessoa física, micro e pequenas empresas, 
além da redução do valor da aplicação mínima 
e da taxa de administração de alguns fundos de 
investimentos.

Anunciado como se fosse a jóia do tesouro, 
o Bom Pra Todos esconde uma armadilha. Para 
pessoas físicas, o programa só vale para clientes 
que tiverem conta salário na instituição. E é preciso 
contratar um dos cinco pacotes de serviços, com ta-
rifas mais elevadas do que as até então praticadas.

Diante do artifício, a PROTESTE - Associação 
Brasileira de Defesa dos Consumidores encami-
nhou ofício ao BB e ao Banco Central questionando 
a prática tida como abusiva pelo Código de Defesa 
do Consumidor. Conforme o artigo 39 do CDC, 
condicionar a venda de um produto ou serviço 
à aquisição de outro se caracteriza como venda 
casada, o que é expressamente proibido no Brasil, 
constituindo crime contra as relações de consumo.

Além disso, o BB não realizou qualquer 
alteração estrutural nos locais de trabalho para 
garantir atendimento digno e adequado a partir 
da demanda diferenciada. Muita propaganda e 
falta de compromisso com a sociedade, desnu-
dando o pouco caso para com o papel de banco 
público para seguir apenas a lógica do mercado, 
de buscar lucro não importa a quem doer.

LUCRO JUSTIFICA OS MEIOS
Os bancários conhecem bem essa realida-

de. Afi nal, nos últimos anos, a instituição vem 
adotando sucessivos programas internos de re-
estruturação, justamente de olho nos resultados.

Nesse balaio, estão as Plataformas de Su-
porte Operacional (PSO), o BB 2.0 e o Sinergia 

BB. Todos, modelos de gestão focados em cum-
primento de metas, cujas consequências são 
a total precarização das condições de trabalho 
dos funcionários e de atendimento à população.

Com as PSO, cuja implantação avança no 
país, os operadores de caixas fi caram centraliza-
dos em uma dotação única, podendo ser designa-
dos para atender em qualquer unidade bancária. 
Essa fl utuação deixa o funcionário totalmente 
abandonado, já que não há mais vínculo com as 
agências. Ao mesmo tempo, abre espaço para o 
banco reduzir o número de caixas, empurrando 
clientes e usuários para os correspondentes 
bancários e bancos postais, colocando em risco 
a segurança e o sigilo bancário.

Consequências semelhantes são as do BB 
2.0, implantado pelo banco no início de 2011. O 
modelo prevê o recalculo dos postos de trabalho 
das agências com base no lucro da unidade. Com 
isso, muitos comissionados estão perdendo suas 
funções sem que sejam cumpridas as regras da 
Gestão de Desempenho Profi ssional (GDP).

As gerências estão descomissionando inú-
meros trabalhadores sem as três avaliações 
negativas sucessivas, pelo simples fato de não 
atingirem as metas de negócios, na maioria das 
vezes abusivas.
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BB: BOM PRA QUEM??
Também com o foco nos resultados foi criado o Siner-

gia BB. Lançado no início de 2012, o programa de metas 
está contribuindo ainda mais para a degradação das 
condições de trabalho na instituição. Com ele, as metas, 
que antes eram coletivas, passaram a ser individuais, em 
� agrante desrespeito à Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), enquanto os parâmetros de medição tornaram-se 
variáveis, gerando um clima de incertezas aliado ao medo 
constante dos descomissionamentos.

O ambiente é coronelista, com práticas crescentes 
de assédio moral, o que está favorecendo até mesmo a 
aplicação de fraudes contra clientes em uma busca insana 
pelo cumprimento de metas. Exemplos disso são os em-
préstimos creditados em contas correntes no Acre, no � nal 
de 2011, e renovações de pacotes de serviços sem a devida 
autorização de inúmeros correntistas, como os denun-
ciados em Araraquara, Atibaia, São Paulo e Minas Gerais.

Neste último caso, a denúncia resultou em investigação 
pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
da Assembleia Legislativa de MG e, posteriormente, instau-
ração de auditoria interna, resultando em descomissiona-
mentos sem que fosse apontada a origem do problema. O 
funcionário que ousou questionar a imposição de metas foi 
punido ou teve de antecipar a aposentadoria. Agora, novas 
punições estão sendo aplicadas indistintamente sem que 
o banco reveja o seu modo de gestão.

O crime é institucional, já que as ordens vêm de cima. 
É o Conselho de Administração do BB que determina qual 
a rentabilidade que o banco deve ter. A partir daí, as dire-
torias criam regras para atingir essas metas, as quais são 
repassadas para os escalões inferiores e, posteriormente, 
cobradas com ameaças de quem está na ponta do processo.

Diante dessa bola de neve, o movimento sindical cutista 
alerta o funcionalismo para não cumprir ordens que estejam 
fora do regulamento e que, em caso de pressões, denuncie 
aos sindicatos. Ao mesmo tempo questiona: Será que o 
Ministério da Fazenda aprova esse tipo de procedimento, 
já que justamente um de seus integrantes é quem preside 
o Conselho de Administração do BB? Como o ministério se 
preocupa com as demissões em setores da economia sem 
ver o assédio institucional que está ocorrendo no interior 
do BB? Demitir não pode, mas assediar pode?!?!?!

O governo federal, além de pressionar acertadamente 
os bancos públicos pelo corte de juros e ampliação do cré-
dito, precisa ter olhos para o que acontece no interior das 
instituições, já que uma atuação socialmente responsável 
deve abarcar toda a sociedade, o que inclui o conjunto 
dos trabalhadores.

Gestão focada no medo



Bancários do BB em luta por melhores condições de remuneração e de trabalho

A 
Campanha Nacional dos Bancários 
2012 está nas ruas denunciando os 
truques dos banqueiros para ampliar 
ainda os lucros em detrimento dos 
trabalhadores e da sociedade.

O lançamento ofi cial da campanha ocorreu no 
dia 1º de agosto, com atividades em várias partes 
do país, marcando assim a entrega das minutas 
de reivindicações aos representantes dos bancos.

Nesse mesmo dia, o Comando Nacional 
dos Bancários protocolou a minuta geral da 
categoria à Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos) e as pautas específi cas às direções 
dos bancos federais.

Fruto de intenso processo de debates nas 
bases, a pauta específi ca dos funcionários do 
BB foi aprovada no 23º Congresso Nacional dos 
Funcionários do BB, realizado de 15 a 17 de 
junho, em Guarulhos (SP), com participação de 
300 delegados de todo o país.

A pauta lista reivindicações relativas a empre-
go, remuneração, saúde, condições de trabalho e 
segurança bancária, além do papel do Banco do 
Brasil e do sistema fi nanceiro nacional.

O Congresso reafi rmou a estratégia da Cam-
panha Nacional Unifi cada, o que signifi ca que a 
pauta específi ca do funcionalismo do BB deve 
ser discutida com o banco, concomitantemente 
à negociação da minuta nacional de reivindica-
ções da categoria na mesa única da Fenaban, na 
qual estão incluídas as questões gerais, como 
reajuste salarial de 10,25%, o que signifi ca 5% 
de aumento real acima da infl ação projetada de 

çadas pelos bancários não são benesses dos ban-
queiros. Pelo contrário, são fruto da mobilização 
dos trabalhadores que, com determinação, tam-
bém impedem tentativas de retirada de direitos 
como, por exemplo, a ocorrida em 2011, quando 
o BB ensaiou retirar as três avaliações consecuti-
vas negativas para descomissionamentos.

Por isso, a importância de os funcionários 
do BB participarem ativamente das atividades 
organizadas pelos sindicatos. Desta maneira, é 
possível fortalecer a atuação dos bancários tanto 
na mesa da Fenaban, como nas mesas específi -
cas dos bancos federais.

Nesta Campanha Nacional, os 
bancários do BB continuam em 
luta por melhorias no Plano de 
Carreira conquistado em 2010. A 
reivindicação é que o PCR (Plano 
de Carreira e Remuneração) parta 
do piso calculado pelo Dieese (R$ 
2.416), incluindo escriturários e 
caixas e ampliando o valor do mé-
rito para R$ 174, com interstício 
a cada nível de antiguidade de 6% 
(hoje é 3%). Outra reivindicação é 
a redução do tempo do mérito, de 

três para dois anos para a aquisi-
ção de cada letra de mérito para 
a primeira faixa salarial.

Para as funções de caixa, 
reivindica-se a possibilidade de 
que esses trabalhadores recebam 
comissões, podendo, desta forma, 
pontuar na carreira por mérito.

Durante o 23º Congresso, os 
delegados aprovaram a manu-
tenção do debate sobre a PLR 
na mesa única da Fenaban e na 
data-base da categoria, por en-

tenderem que a PLR só existe nos 
bancos públicos federais porque 
foi uma conquista da Campanha 
Nacional dos Bancários com a 
Fenaban, a partir de 2003.

A luta pela implantação da 
jornada de 6 horas para todas as 
funções dentro do banco volta 
como eixo nesta campanha de 
2012. O intuito é melhorar as 
condições de trabalho. Neste 
sentido, os funcionários também 
reivindicam seleção interna para 

todos os cargos, sem perda da 
função, fi m da PSO, do Sinergia 
BB e demais centralizações em 
andamento. 

A ideia é que, com essas mu-
danças, os funcionários que exer-
cem funções comissionadas não 
percam mais a suas funções. Para 
qualquer descomissionamento, 
deverão ser observados os três 
ciclos avaliatórios insatisfatórios 
e consecutivos de GDP, contados 
a partir de 1º/09/2012.

Remuneração e condições de trabalho

4,97% nos últimos 12 meses, PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) de três salários mais R$ 
4.961,25 fi xos e auxílio-refeição, cesta-alimen-
tação e auxílio creche/babá de R$ 622,00 cada.

Todas as deliberações foram fruto de um 
amplo processo de debates, iniciados ainda no 
primeiro semestre do ano, a partir de consultas 
sobre as expectativas dos trabalhadores frente 
a melhores condições de remuneração e de tra-
balho. As discussões foram democraticamente 
sistematizadas, resultando em propostas que 
agora estão na mesa de negociação.

Vale lembrar que todas as conquistas alcan-

23º Congresso aprova 
minuta de reivindicações Ja
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Bancários do BB em luta por melhores condições de remuneração e de trabalho

Um dos grandes proble-
mas hoje no BB são as prá-
ticas de assédio moral, como 
consequên cia das metas abu-
sivas. Por isso, a luta contra a 
violência organizacional volta 
à tona nesta campanha.

Neste sentido, o funciona-
lismo defende a manutenção 
da Gestão da Ética para o 
combate ao assédio moral e 
outros eventuais desvios com-
portamentais na instituição. 
Mas, reivindica mudanças nos 
Comitês de Ética, de forma 
a torná-los paritários, com 
acompanhamento das enti-
dades sindicais, bem como 
a criação de um programa 
de atendimento médico às 
vitimas de assédio moral/
sexual, inclusive com acom-
panhamento profissional, 
como forma de proporcionar 
maior segurança na denúncia 
dos casos.

Outro destaque nas reivin-
dicações é pela garantia de 
atendimento médico, odonto-
lógico e medicamentoso, com 
cobertura por parte do banco, a 
todos os funcionários, da ativa 
ou aposentados, com assistên-
cia garantida a fi lhos e entea-
dos, cônjuges, companheiros 
e companheiras, inclusive do 
mesmo sexo. Além da opção de 
migração para a Cassi aos fun-
cionários egressos de bancos 
incorporados que atualmente 
estejam associados a outro 
plano de saúde.

Independentemente da 
associação, reivindica-se a 

garantia de atendimento des-
ses trabalhadores na rede 
da Cassi, assim como de 
atendimento no Economus 
aos demais funcionários da 
instituição, por meio da polí-
tica de reciprocidade total e 
abrangente (não somente em 
casos de emergência), inclu-
sive no Estado de São Paulo.

Para aqueles que se apo-
sentaram antes da incor-
poração e respectivos de-
pendentes/dependentes não 
preferenciais que compõem o 
Plano Plus e Plus II, pais, con-
siderados como dependentes 
preferenciais no Economus 
– reivindica-se a criação de 
plano a ser gerenciado pela 
Cassi, com custeio mensal 
familiar de 4% e subsidiado 
pelo FEAS (Fundo Economus 
de Assistência Social).

Os funcionários também 
querem mais investimentos 
do BB para a segurança. E, 
em caso de assaltos, seques-
tros ou extorsão, reivindicam 
indenização e assistência aos 
funcionários vitimados pelas 
ocorrências.

Além de melhores condi-
ções de trabalho e de remu-
neração para quem está na 
ativa, os funcionários querem 
melhor condição de vida para 
quem se aposenta. Por isso, 
reivindicam complementa-
ção, por meio da Previ, de 
aposentadoria e pensão por 
morte e invalidez para todos 
os empregados da instituição, 
inclusive aos incorporados.

Saúde, segurança
e previdência

 Melhorias no Plano de
Carreira e Remuneração.

 Negociação do
Plano de Comissões.

 PLR sem vinculação com o 
programa de metas Sinergia.

 Jornada de 6 horas para todos, 
sem redução do salário.

 Fim da PSO e volta dos
caixas e gerentes de
serviços para as agências.

 Fim dos descomissionamentos 
e seleção interna para 
promoção em todos os cargos. 

 Remoção automática para o 

preenchimento de todas
as vagas de escriturário. 

 Assinatura do Protocolo de 
Prevenção de Confl itos e 
revisão dos Comitês de Ética.

 Cassi e Previ para todos,
com qualidade. 

 Fim do voto de
Minerva na Previ. 

 Delegados sindicais para todas 
as dependências do banco.

 Acabar com o truque da
direção do BB de enganar
os clientes e a sociedade
com o “Bom pra Todos”.

Com o lançamento da Campanha Nacional 2012, FETEC-CUT/SP e 
sindicatos fi liados organizam caravanas pelo estado de SP, durante 
todo o mês de agosto. Com o mote “Contra os truques dos banqueiros, 
atividades lúdicas e bem-humoradas promovem o debate nos principais 
municípios do estado, entre trabalhadores e população, destacando as 
reivindicações para melhores condições de remuneração, de trabalho e 
de atendimento digno à sociedade.

As principais reivindicações
específi cas do BB
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E X P E D I E N T E

À
s vésperas de en-
cerrar o prazo, os 
representantes do 
Banco do Brasil na 
Caixa de Assistên-

cia dos Funcionários (Cassi) 
aprovaram a adesão do plano de 
saúde à Resolução Normativa 
(RN) 254, da Agência Nacional 
de Saúde (ANS).

A resolução passou a vigorar 
em agosto de 2011, dispondo 
sobre a adaptação e migração de 
contratos celebrados até 1º de 
janeiro de 1999. Caso a adesão 
não fosse aprovada em tempo, o 
plano estaria impedido de acei-
tar novos associados, o que, a 
longo prazo, inviabilizaria a sua 
continuidade.

Antes da RN 254, os contra-
tos não eram obrigados a incor-
porar todos os procedimentos 
determinados pela ANS. Com 
a nova norma, os planos de-
vem se adaptar assinando um 

aditivo, a partir do qual fi cam 
obrigados a cumprir todos os 
procedimentos médicos defi -
nidos pela agência. 

Para que a Cassi aderisse 
foi necessária muita pressão 
do movimento sindical e dos 
dirigentes eleitos da Caixa de 
Assistência, no sentido de evi-
tar prejuízos aos trabalhadores. 
Agora, seguimos na luta pelo 
aprimoramento dos serviços 
prestados, pela ampliação da 
rede credenciada e pela inclu-
são dos funcionários dos bancos 
incorporados, com garantia de 
usufruto de todos os benefícios 
prestados, inclusive a contri-
buição individual de 3% após 
aposentadoria com contribuição 
de 4,5% do patrocinador.

Por outro lado, deve-se ter 
em mente que, a cada nova 
adesão, a Cassi se fortalece, o 
que é positivo para o conjunto 
dos participantes.

P
assados mais de dois anos 
de que foram concluídos os 
processos de incorporação 
de instituições bancárias 

pelo Banco do Brasil, continua a 
discriminação contra a maioria dos 
bancários incorporados. Com trata-
mento diferenciado, esses trabalha-
dores seguem sem poder usufruir 
de benefícios como os da Cassi e 
da Previ.

Em virtude dessa discriminação, 
o Ministério Público de Brasília 
impetrou ação civil pública contra a 
direção do Banco do Brasil, a Cassi 
e a Previ. Duas audiências já foram 
realizadas sem que instituições 
que praticam essa discriminação 
apresentassem justifi cativas plau-
síveis, conforme entendimento do 

movimento sindical cutista.
Na primeira audiência, as enti-

dades sindicais pediram a permis-
são para atuarem como assistentes 
da ação. Na segunda audiência, o 
juiz negou o pedido, mas emitiu 
autorização para que os sindicatos 
contribuam com dados que sejam 
capazes de subsidiar o processo.

Após envio de várias informa-
ções ao procurador, as entidades 
sindicais aguardam parecer que 
possa colocar fi m a uma atitude 
preconceituosa, a qual, na práti-
ca, cria segmentos diferenciados 
de trabalhadores em uma única 
instituição. Para o movimento 
sindical, se todos são funcionários 
do BB, então a Cassi e a Previ são 
para todos.

Banco segue 
discriminando 
incorporados

Passadas as eleições no Eco-
nomus, os conselheiros suplentes 
eleitos pelos bancários continuam 
impedidos de participar das reu-
niões dos Conselhos.

Vale destacar que, na Cassi e 
na Previ, os suplentes são convi-
dados para participarem de todas 
as reuniões, o que demonstra que 

tal impedimento no Economus 
caracteriza mais um tipo de discri-
minação contra os incorporados.

O movimento sindical cutista 
continua pressionando para que 
esses representantes possam parti-
cipar com direito a voz e não a voto. 
Essa é uma maneira de garantir 
maior transparência nas decisões.

Economus

À
s vésperas de en- aditivo, a partir do qual fi cam 

CASSI ASSINA
RESOLUÇÃO 254 DA ANS


