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BANCÁRIOS INICIAM
CAMPANHA NACIONAL 2012
F

oi dada a largada: com a partici-
pação de 629 delegados e 43 ob-
servadores credenciados de todo o 
país, a 14ª Conferência Nacional 
dos Bancários, que aconteceu em 

Curitiba (PR) entre os dias 20 e 22 de julho, 
aprovou a estratégia de luta e a pauta de 
reivindicações da Campanha Nacional dos 
Bancários de 2012.

Contando com palestras, exposições e 
debates, inclusive com a presença do mi-
nistro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, 
o evento elegeu como foco para essa Cam-
panha a luta por Emprego; Remuneração; 
Saúde, Condições de Trabalho e Segurança 
Bancária; e por um Sistema Financeiro Na-
cional socialmente responsável.

Como estratégia de luta, a 14ª Confe-
rência Nacional reafi rmou a unidade da ca-
tegoria, como fator-chave para os bancários 
seguirem com avanços.

A estratégia vem sendo aplicada com 
sucesso desde 2004. Com isso, as reivin-
dicações gerais passaram a ser negociadas 
em mesa única com a Fenaban, sob a co-
ordenação do Comando Nacional dos Ban-
cários, instância que reúne representantes 
de sindicatos e federações de todo o país. 
Já as questões específi cas continuam sendo 
negociadas banco a banco.

Esse é um processo que tem evoluído 
ano a ano, como fruto da organização da 
categoria, que há 20 anos conquistou a 
primeira Convenção Coletiva de Trabalho no 
país, fazendo dos bancários referência para 
muitos outros trabalhadores. “Mas, essa é 
uma evolução que não se esgota. Agora, fi nda 
a 14ª Conferência Nacional, iniciamos as mo-
bilizações com a perspectiva de aprimorá-las 
ainda mais”, afi rma Luiz César de Freitas, o 
Alemão, presidente da FETEC/CUT-SP.
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Privilegiando
a democracia

A exemplo dos anos anteriores, a Campa-
nha Nacional dos Bancários 2012 veio sendo 
construída dentro de um sistema amplamente 
democrático. A defi nição das estratégias de 
luta e da minuta de reivindicações é resultado 
de debates iniciados no 1º semestre, a partir 
de consultas realizadas em todo o país, sob a 
coordenação dos sindicatos.

Nessas consultas, os bancários apontaram 
as difi culdades enfrentadas nos locais de tra-
balho e os seus anseios para melhor qualidade 
de vida. Os resultados subsidiaram debates 
regionais e nas Conferências Estaduais, com 
participação de delegados escolhidos em 
assembleias de base.

Em cada um desses fóruns, os trabalha-
dores aprovaram propostas para serem enca-
minhadas para a 14ª Conferência Nacional 
dos Bancários, onde a divisão em grupos 
proporcionou o aprofundamento de debates 
por temas, consolidando assim um processo 
totalmente participativo. 

  Reajuste salarial de 
10,25%, o que signifi ca 
5% de aumento real aci-
ma da infl ação projetada 
de 4,97%. 

 PLR de três salários mais 
R$ 4.961,25 fi xos. 

 Piso da categoria equi-
valente ao salário mí-
nimo do Dieese (R$ 
2.416,38).

 Plano de Cargos, Car-
reiras e Salários (PCCS) 
para todos os bancários.

 Auxílio-educação para 
graduação e pós-gradu-
ação.

 Auxílio-refeição e vale-
-alimentação, cada um 
igual ao salário mínimo 
nacional (R$ 622,00).

 Emprego: aumentar as 
contratações, acabar com 

a rotatividade, fim das 
terceirizações, aprovação 
da Convenção 158 da 
OIT (que inibe demissões 
imotivadas) e ampliação 
da inclusão bancária.

 Cumprimento da jornada 
de 6 horas para todos.

 Fim das metas abusivas 
e combate ao assédio 
moral para preservar a 
saúde dos bancários.

 Mais segurança nas agên-
cias e postos bancários.

  Previdência comple-
mentar para todos os 
trabalhadores.

  Contratação total da 
remuneração, o que in-
clui a parte variável da 
remuneração.

 Igualdade de oportuni-
dades.

As principais
reivindicações



EMPREGO COMO
EIXO DE CAMPANHA

A 
defesa do emprego foi eleita pela 14ª 
Conferência Nacional dos Bancários 
como um dos eixos para essa campanha 
de 2012. Neste sentido, o plenário fi nal 
aprovou uma série de reivindicações 

para incentivar a criação de postos de trabalho, 
como o fi m da rotatividade e da terceirização, res-
peito à jornada de 6 horas diárias com a criação de 
dois turnos e a ampliação do atendimento bancário 
das 9h às 17h, que também tem como objetivo 
melhorar o atendimento à população. 

Conforme a 13ª Pesquisa de Emprego Bancário 
feita pelo Dieese e apresentada durante a conferên-
cia: os bancos podem e devem contratar mais. Em 
2011, as cinco maiores instituições fi nanceiras do 
Brasil lucraram R$ 50,7 bilhões.  E mesmo assim, 
os bancos contribuíram apenas com 1,21% do total 
de 1,9 milhão de empregos gerados pela economia 
nesse período. Em 2012, a geração de emprego no 
setor está regredindo. No 1º semestre, a geração 
foi 83% menor à dos anos anteriores.

Além de mais contratações e a aprovação da 
Convenção 158 da OIT (que inibe demissões imo-
tivadas), os bancários querem o fi m da rotatividade, 
utilizada pelas empresas para reduzir a folha de 
pagamentos.

Como fruto dessa rotatividade no setor, o au-
mento real conquistado nos últimos oito anos, de 
13,93%, acabou não surtindo efeito para o conjunto 
da categoria, pois a média salarial dentro dos ban-
cos cresceu apenas 3,6% nesse período, ao passo 
que a lucratividade dos maiores bancos saltou de 
R$ 23,32 bilhões para R$ 53,42 bilhões - aumento 
de 230,43%. 

Durante a conferência, o ministro do Trabalho e 
Emprego, Brizola Neto, colocou-se ao lado da luta 
dos bancários, acrescentando que, além de ser 
perverso com o trabalhador, que perde seu emprego, 
o problema tem um alto custo para o governo. “A 
rotatividade contribui para um gasto de cerca de 
R$ 30 bilhões por ano com seguro-desemprego, 
dinheiro que deveria ser investido na qualifi cação 
profi ssional e no abono salarial dos trabalhadores”. 

CONTRA A PRECARIZAÇÃO
Tanto a terceirização, como os correspondentes 

bancários são instrumentos utilizados pelos bancos 
para reduzir custos e, assim, aumentar a lucratividade, 
expondo inúmeros trabalhadores à total precarização 
das condições de trabalho.

Deste modo, os bancários pedem o fi m da ter-
ceirização nos setores de compensação, tesouraria, 

caixa rápido, home banking, autoatendimento, 
teleatendimento, cobrança, cartão de crédito, reta-
guarda, concessão de crédito e atendimento direto 
aos clientes e demais setores bancários. 

Além disso, a categoria deve intensifi car a mo-
bilização para barrar a tentativa de se aprovar no 
Congresso Nacional o PL 4330 do deputado Sandro 
Mabel (PR-GO), o qual escancara a terceirização 
como uma verdadeira ameaça à categoria bancária 

e a toda a classe trabalhadora. Dentre as atividades 
de mobilização, está previsto um Dia Nacional de 
Luta contra a proposta do parlamentar goiano.

Por outro lado, os bancários querem a ampliação 
da inclusão bancária. Assim, defendem a transfor-
mação dos correspondentes bancários em pontos de 
atendimento com profi ssionais bancários, de forma 
a garantir atendimento de qualidade, respeitando às 
normas de segurança e proteção ao sigilo bancário.

A
tualmente, o problema de saúde que mais 
acomete os trabalhadores bancários são 
as LERs/DORT (Lesões por Esforços Re-
petitivos/Doenças Osteomusculares Re-

lativas ao Trabalho), a qual vem sendo combatida 
pela categoria desde a década de 1980. Mas, com 
a introdução de novas formas de gestão, cresce a 
incidência do adoecimento mental, por conta da 
cobrança pelas metas abusivas. Muitos gestores 
se valem de métodos agressivos ou violência moral 
contra os trabalhadores para que sua agência atinja 
a meta estabelecida pela empresa.

Apontado pelos trabalhadores como um dos te-
mas mais urgentes nas últimas campanhas, Saúde 
foi amplamente debatido durante a 14ª Conferên-

cia Nacional dos Bancários, com a participação 
do professor Roberto Heloani, da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp).

Conforme o docente, a atual forma de organi-
zação do trabalho, tanto bancário como de outras 
categorias, é a responsável direta pelo assédio 
moral. “Pensar que o assédio moral é causado 
somente pela postura do gestor fi cou para trás. 
O assédio acontece quando eu vejo o outro como 
instrumento, passível de se jogar fora”, sentenciou.

O professor ressaltou que as mulheres sofrem 
mais com cobranças de metas e que isso se agra-
va quando os problemas atingem suas famílias, 
como o envolvimento do fi lho com drogas. “A 
pressão vem de todos os lados: por seu papel 

Menos Metas Mais Saúde!

Debates preliminares da Conferência de São
Paulo reuniu representantes de toda a base.
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E
ntre 2004 e 2011, o lucro líquido 
dos seis maiores bancos que ope-
ram no país (BB, Itaú Unibanco, 
Bradesco, Caixa, Santander e 
HSBC) praticamente triplicou, 

enquanto que o salário médio dos bancários 
variou apenas 3,64%.

Se os bancos crescem é porque existem os 
trabalhadores, cujo esforço deve ser devida-
mente compensado. Por isso, a categoria rei-
vindica valorização da remuneração, por meio 
do aumento do piso, defi nição de um Plano de 
Cargos Comissionados e Salários para todos os 
bancários, aumento real e melhor participação 
nos lucros e resultados.

Deste modo, os bancários requisitam reajus-
te de 10,25% (infl ação mais 5% de aumento 
real), piso igual ao salário mínimo calculado 
pelo Dieese (R$ 2.416) e PLR equivalente a 
três salários mais R$ 4.961,25 fi xos.

A Conferência também decidiu intensifi car 
a luta pelo respeito à jornada de 6 horas para 
todos e pela contratação da remuneração total 
do bancário.

Quanto aos auxílios refeição e alimentação, 
o pleito é de que cada um seja equivalente ao 
salário mínimo nacional (R$ 622,00). Também 
está na minuta a reivindicação para que o 
pagamento seja estendido aos aposentados e 

BANCÁRIOS QUEREM REAJUSTE 
DE 10,25%, PLR E PISO MAIORES  

trabalhadores afastados e em gozo da licença-
-maternidade e licença-paternidade prevista 
na pauta de saúde. O mesmo valor está sendo 
reivindicado para auxílio-creche/babá.

A 14ª Conferência também aprovou a inclu-
são na pauta do pagamento integral de auxílio-
-educação para graduação e pós-graduação.

Mesa de abertura da 14ª Conferência
Nacional dos Bancários: emprego é prioridade!
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de mãe e pela ótica de que quem paga seu 
salário é o banco e não o fi lho. As pessoas são 
humilhadas, vilipendiadas, chutadas, enlou-
quecidas e descontam na família, nas pessoas 
mais próximas.”

Heloani chamou a atenção para a maneira, 
por meio da qual os bancários podem enfrentar 
o problema do assédio moral. “Falta coesão e 
solidariedade do grupo. Só vamos vencer essa 
batalha revendo a forma de trabalhar, não fa-
zendo com os outros o que não queremos que 
façam com a gente”.

Desde 2006, os representantes dos bancos 
reconhecem que existe assédio moral dentro 
das empresas e aceitam debater formas de 

combatê-lo. Mas só a partir de 2010, aceitaram 
a inclusão de cláusula na CCT (Convenção Co-
letiva de Trabalho) sobre o tema, com a criação 
de canais de denúncias e o compromisso de 
apurá-las. Em 2011, agregamos a proibição da 
divulgação de rankings individuais de desem-
penho dos empregados. Apesar desse avanço, 
a conferência deste ano apontou a necessidade 
de reforçar a cobrança por soluções efetivas.

Entre as propostas da categoria estão: 
adoção de medidas preventivas à saúde do tra-
balhador, inclusão na CCT de avanços na mesa 
específi ca e participação dos trabalhadores 
na defi nição das metas dos bancos, já com o 
pressuposto de serem coletivas.

Menos Metas Mais Saúde!

Mais segurança
A negligência para com a segurança nas agências 

bancárias preocupa trabalhadores, clientes e usuários 
de bancos, já que os assaltos conhecidos como “sai-
dinha” de banco têm aumentado, juntamente com 
sequestros e arrombamentos de caixas eletrônicos 
com explosivos.

Pela primeira vez uma Conferência Nacional dos 
Bancários teve um painel para discutir especifi camente 
Segurança Bancária. Ali foram ratifi cadas as reivindi-
cações de obrigatoriedade das portas giratórias com 
detectores de metais, câmeras de monitoramento em 
tempo real nas áreas internas e externas das agências 
e postos, biombos entre as fi las de espera e os caixas, 
e vidros blindados nas fachadas. Foi acrescentada tam-
bém a proposta de instalação de escudo com assento 
para o vigilante nas unidades.

Uma pesquisa nacional sobre mortes e assaltos 
envolvendo bancos, realizada pela CNTV (Confederação 
Nacional dos Vigilantes) e Contraf-CUT mostra que 27 
pessoas foram assassinadas no 1º semestre de 2012, 
uma média de 4 vítimas fatais por mês, o que repre-
senta aumento de 17,4% em relação ao mesmo período 
do ano passado, quando foram registradas 23 mortes. 

A mobilização da categoria já trouxe grandes con-
quistas, como a instalação da Mesa Temática sobre 
Segurança Bancária, garantia de atendimento médico 
e psicológico para bancários logo após o assalto e a 
proibição do transporte de numerário por bancários.

No entanto, é preciso que os bancos assumam 
sua responsabilidade pelos riscos da sua atividade 
de forma a garantir a vida e a integridade de seus 
trabalhadores e clientes.

Igualdade de oportunidade
Os participantes da conferência reforçaram a 

necessidade de aprofundamento dos temas relacio-
nados à isonomia de tratamento para homoafetivos, 
ampliação da licença paternidade e contratação de 
pessoas com defi ciência. Além disso, defenderam o 
aperfeiçoamento do Mapa da Diversidade nos Bancos 
na abrangência e qualidade das informações.

Na época da primeira pesquisa realizada em 
2008, os bancos assumiram compromisso com os 
demais atores envolvidos no processo (bancários, 
Ministério Público, entidades do movimento negro) 
de atualização dos dados a cada dois anos, o que 
ainda não ocorreu.
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E X P E D I E N T E

A 
taxa básica de juros (Selic) atin-
giu o menor patamar de toda 
sua história (8,5%), mas ainda é 
possível baixá-la mais para apro-
ximá-la dos níveis internacionais. 

Pressionados pelo governo, todos os bancos 
reduziram suas taxas de juros mas, de fato, o 
crédito mais barato não chegou ao bolso dos 
consumidores, que continuam pagando as 
maiores taxas de juros e spreads do mundo. 

Os bancos continuam assim enganando 
a população, já que baixam suas taxas de 
juros, mas aumentam as tarifas cobradas 
pelos serviços. Pesquisa da Fundação Pro-
con de São Paulo mostra que sete bancos 
(BB, Bradesco, Caixa, HSBC, Itaú, Safra e 
Santander) aumentaram a taxa de manuten-
ção de contas em até 41%. As instituições 
fi nanceiras nunca deixam de lucrar.

Outra luta da categoria é que o sistema 
fi nanceiro seja estruturado de maneira que 
promova o desenvolvimento equilibrado do 
Brasil e sirva aos interesses da coletividade 
em todas as suas partes, abrangendo as 
cooperativas de crédito, como é defi nido 
no Artigo 192 da Constituição Federal, 

aprovada em 1988, e que até agora não foi 
regulamentado, motivando uma das lutas da 
categoria bancária.

Em 1992, a Confederação Nacional dos 
Bancários (CNB/CUT) produziu as bases 
para o projeto de lei de regulamentação 
do sistema. No entanto, o debate sempre 
foi menosprezado pelo Legislativo, ape-
sar das mobilizações dos bancários. Para 
piorar, em 2001, os então senadores José 
Serra (PSDB/SP) e Jeferson Peres (PDT/
AM) apresentaram um projeto de emenda 
que desconfi gurou o texto do Artigo 192 
e deixou com que o Banco Central fi zes-
se toda a regulamentação do sistema de 
maneira autônoma. Além disso, outros 
projetos priorizando a regulamentação do 
sistema fi nanceiro também apresentados 
nem chegaram a passar pelas Comissões 
do Congresso Nacional até que, em abril de 
2010, foram todos arquivados. Diante dessa 
realidade, os bancários seguem lutando por 
mudanças, de maneira a fazer com que os 
bancos deixem de ser meros acumuladores 
de lucros e que se transformem em agentes 
de crescimento do país.

POR UM SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL COM 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Conferência Nacional do Sistema Financeiro
A 14ª Conferência Nacional dos 

Bancários, aprovou a adoção de 
ações imediatas pelo movimento 
sindical bancário para a construção 
da Conferência Nacional do Sistema 
Financeiro, a exemplo das inúmeras 
outras conferências colocadas em 
prática desde o governo Lula. A 
estratégia é envolver a categoria 

bancária e toda a sociedade na 
mobilização em busca desse objetivo. 

Para estruturar a Conferência 
Nacional do Sistema Financeiro, os 
representantes sindicais propõem que 
sejam tomadas iniciativas no sentido 
de criar uma comissão tripartite com 
representantes do governo federal e  
das instituições fi nanceiras. 

Agenda das  
negociações

A entrega da minuta à Fenaban está marcada 
para 1º de agosto, já com as duas primeiras roda-
das de negociação agendadas para os dias 7 e 8 e 
15 e 16 de agosto. “Esperamos que os banqueiros 
tratem as negociações com seriedade e que não 
voltem com o discurso de que o mundo está em 
crise. Afi nal, os bancos no Brasil nunca enfrenta-
ram uma crise”, afi rma o dirigente ao lembrar que, 
em 2011, o setor lucrou R$ 52 bilhões. Apenas 
no primeiro trimestre deste ano, o acumulado dos 
balanços dos cinco maiores bancos do país foi de 
R$ 12 bilhões.

“Exigimos respeito, caso contrário, estaremos 
preparados para o enfrentamento, lembrando que 
o envolvimento dos trabalhadores nas atividades 
convocadas pelos sindicatos é o que fará a diferença 
para o sucesso dessa campanha que principia”, 
ressalta o presidente da FETEC/CUT-SP.
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