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Mas, as lutas estão se tornando mais duras a cada 
ano. Em 2015, somente depois de muita luta, os bancá-
rios conseguiram manter a política de aumentos reais 
iniciada com o governo Lula.

Soma-se a isso a luta que temos travado contra o re-
trocesso na legislação trabalhista e social. No Congres-
so Nacional, uma maioria esmagadora de deputados e 
senadores representam os interesses da classe empre-
sarial. Projetos que atacam direitos dos trabalhadores, 
como a terceirização e a � exibilização da CLT, que esta-
vam engavetados há anos, voltaram à pauta. Propostas 
de alterações na Previdência e cortes anunciados em 
programas sociais também assombram não somente a 
categoria, mas todos os trabalhadores.

A atuação dos bancários foi fundamental para barrar 
o projeto que prevê a terceirização sem limites, contra a 
abertura de capital da Caixa e em diversos outros assun-
tos que afetam a vida do bancário, tanto como trabalha-
dor, quanto como cidadão.

Mais do que nunca, os bancários precisam estar 
unidos para evitar retrocessos e avançar em novas con-
quistas. Juntos somos mais fortes. Os trabalhadores 
precisam fortalecer seus sindicatos, que, juntamente 
com a FETEC/SP, tem a função de organizar a categoria 
e defender os bancários e os interesses de seus � liados.

A categoria bancária é a única que possui uma Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) nacional. A de� nição dos 
salários e benefícios é decidida em campanha nacional.

Essa é uma conquista que somente foi possível devido 
à luta dos bancários, que se organizaram em sindicatos, fe-
derações e confederação.

O sindicato dos bancários organiza e verdadeiramen-
te representa os trabalhadores em sua luta pela garantia 
de direitos e por novas conquistas. Por isso, os bancários 
possuem uma das categorias com maior taxa de sindicali-
zação. Você faz parte deste time?

O SindicatoLutas e Conquistas
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Os bancários sofrem ataques diários aos seus direitos. Os 
bancos tentam promover o achatamento dos salários por 
meio da substituição de trabalhadores com redução dos sa-
lários; buscam trocar os planos de saúde dos funcionários 
por outros que não atendem suas necessidades; não dão a 
devida atenção às condições de trabalho; estipulam metas 
sem a participação da categoria... Sem contar a redução de 
postos de trabalho, que leva, ano após ano, milhares de ban-
cários ao desemprego e os deixa apreensivos sobre o seu 
futuro. Tudo isso contribui para o surgimento de problemas 
psicológicos e físicos.

Os sindicatos dos bancários lutam, dia a dia, contra essa 
situação. Já obtiveram muitos avanços e, nos últimos 12 anos, 
conquistaram aumentos reais de salários e no piso da cate-
goria, aumentos na PLR, nos vales e em diversas cláusulas so-
ciais. Neste período, o piso da categoria teve reajuste de qua-
se 150%, com ganho real (descontando o IPCA do período) de 
53,59%. No salário o aumento real foi de quase 20%. O poder 
de compra dos bancários aumentou.

Reajuste salarial 
e demais verbas

Reajuste do piso

PLR

Vales

Cláusulas sociais

2013

8% (1,82% de aumento real)

8,5% (2,29% de aumento real)

10% sobre o valor � xo da regra básica e sobre 
o teto da parcela adicional. O lucro líquido a 
ser distribuído linearmente na parcela adicio-
nal da PLR passou de 2% para 2,2%.

8% (1,82% de aumento real)

Reajuste da requali� cação pro� ssional: de R$ 
1.047,11 para R$ 1.130,88; a não devolução 
do adiantamento emergencial de salário aos 
afastados com alta do INSS e considerados 
inaptos em recursos administrativos; a redu-
ção do prazo de 60 para 45 dias para respos-
ta dos bancos às denúncias de assédio moral. 
Proibição do envio de torpedos aos celulares 
particulares dos bancários cobrando cumpri-
mento de resultados; instituição de abono-
-assiduidade de um dia de folga remunerada 
por ano; constituição de grupo de trabalho 
para analisar as causas dos afastamentos mé-
dicos; adesão ao programa de vale-cultura 
do governo, no valor de R$ 50,00 por mês.

2014

8,5% (2,02% de aumento real)

9% para os pisos
(2,49% de aumento real)

8,5% (2,02% de aumento real)

12,2% (5,5% de ganho real)

Adoção de mecanismos de com-
bate às metas abusivas e o assé-
dio moral; adiantamento de 13º 
salário para os afastados; realiza-
ção de seminários sobre novas 
tecnologias; negociações com o 
movimento sindical sobre pro-
gramas de reabilitação pro� s-
sional; realização de campanhas 
de combate ao assédio sexual e 
adoção de medidas para garantir 
o usufruto de direitos aos casais 
homoafetivos.

2015

10%
(0,12% de aumento real)

10%
(0,12% de aumento real)

10%
(0,12% de aumento real)

14%
(3,75% de aumento real)

Termo para tratar das 
condições de trabalho e 
da gestão das instituições 
de modo a reduzir as cau-
sas de adoecimento.
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