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MOBILIZAR PARA AVANÇAR

A 
semana foi de intensos debates 
entre o Comando Nacional dos 
Bancários e a Fenaban. A quar-
ta rodada de negociações teve 
início na terça-feira 28, com a 

apresentação, por parte dos bancos, de 
uma proposta global de acordo. 

Para a questão econômica, os repre-
sentantes dos bancos propuseram reajuste 
salarial de 6%, o que representa reposição 
da infl ação e apenas 0,7% de aumento 
real. E, embora a proposta contemple 
melhorias em relação a saúde, segurança 
bancária e igualdade de oportunidades 
(confi ra no verso), não traz avanços para o 
debate sobre emprego. Para a Fenaban, o 
tema não deve ser incluído na Convenção 
Coletiva dos Bancários, devendo ser tra-
tado por meio de acordos banco a banco. 

Durante toda a quarta-feira 29, o 
Comando Nacional dos Bancários bus-
cou na mesa de negociação melhorar a 
proposta considerada insufi ciente. Sem 
sucesso, os debates serão retomados na 
terça-feira 04/09. 

Embora a Fenaban tenha sinalizado 
a intenção de resolver a campanha em 
mesa de negociação, o Comando Nacional 
adverte que o aumento real tem de ser 
maior, a PLR deve ser valorizada, assim 
como o piso e os auxílios. Além disso, a 
proposta tem de contemplar melhores 
condições de trabalho, com o fi m das 
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Na terceira rodada de nego-
ciação da pauta específi ca no dia 
23/08, a Caixa Econômica Federal 
não apresentou qualquer contrapro-
posta para solucionar pendências 
em relação à jornada de trabalho, 
Sistema de Ponto Eletrônico (Si-
pon) e segurança bancária. O banco 
limitou-se a afi rmar que iria esperar 
os resultados da Fenaban para 
apresentar uma proposta global aos 
trabalhadores da empresa. 

O mesmo acontece com o 
Banco do Brasil, cuja última ro-
dada ocorreu no dia 20/08, com a 
rejeição de todas as reivindicações 
do funcionalismo.

Em defesa
do emprego

Diante da negativa da Fenaban 
de negociar as reivindicações sobre 
emprego, a Contraf-CUT enviou carta 
aos seis maiores bancos nacionais 
(BB, Itaú, Bradesco, Caixa, Santander 
e HSBC), cobrando negociações espe-
cífi cas sobre o tema. 

São demandas fundamentais para 
a categoria, mais contratações, fim 
da rotatividade, da terceirização e 
das dispensas imotivadas, respeito à 
jornada de seis horas, universalização 
dos serviços bancários. “Os bancos têm 
condições de atender às nossas reivin-
dicações, afi nal o lucro é exorbitante”, 
avisa o presidente da FETEC-CUT/SP. 

Em 2011, as cinco maiores insti-
tuições 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 em-
pregos gerados pela economia nesse 
período. Em 2012, a geração de em-
prego no setor está regredindo. No 1º 
semestre, a geração foi 83% menor à 
dos anos anteriores. 

É preciso contratar para aliviar 
a sobrecarga de trabalho que tanto 
adoece os trabalhadores. Além disso, 
os bancos precisam acabar com a alta 
rotatividade, cujo intuito é reduzir 
a folha de pagamentos. Como fruto 
dessa prática perversa, o aumento real 
conquistado nos últimos oito anos, de 
13,93%, acabou não surtindo efeito 
para o conjunto da categoria, pois a mé-
dia salarial dentro dos bancos 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%.

metas abusivas e do assédio moral, e 
mais contratações para acabar com a 
sobrecarga e o desrespeito à jornada que 
tanto adoecem a categoria. 

“Estamos num momento importante 
da Campanha Nacional, por isso os sindi-
catos devem intensifi car a mobilização da 
categoria”, ressalta Luiz César de Freitas, 
o Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

Bancos Federais
aguardam Fenaban



A
lém de aumento real 
maior, defesa do emprego 
e melhores condições de 
trabalho, os bancários 
defendem a valorização 

dos trabalhadores, verdadeiros res-
ponsáveis pelo crescimento do setor. 
Por isso, reivindicam a criação de 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS) e auxílio-educação para todos 
os bancários, além da valorização do 
piso da categoria, dos auxílios, inclu-
sive com a instituição do 13º auxílio 

Para valorizar o trabalhador
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E X P E D I E N T E

Alguns dos avanços
IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES JÁ!

Os representantes dos bancos 
aceitaram fazer um novo censo da 
categoria, que será planejado em 
2013 e a pesquisa aplicada no início 
de 2014. Todo o debate será feito na 
mesa temática.

O censo é importante, pois mostra 
o crescimento da diferença salarial en-
tre homens e mulheres, que no setor 
é grande e vem crescendo ao longo 
das últimas décadas. Em 1994, de 
acordo com dados da Rais/Ministério 
do Trabalho, as mulheres bancárias 
tinham remuneração média 21% 
inferior à dos homens. Os últimos 
dados disponíveis de 2010 revelam 
que a diferença aumentou para 24%.

SAÚDE É FUNDAMENTAL
Será inclusa uma cláusula na CCT, 

onde fi ca acordado que os bancos rea-
lizarão uma ação emergencial junto 
aos trabalhadores afastados que fi cam 
sem salário e benefício até a perícia 
do INSS ou devido à alta programada. 
Deve ser defi nido quanto, como e até 
quando pagar os salários dos afastados. 
Também fi cou acertado que represen-
tantes dos bancários e dos bancos 
procurarão a Previdência, em conjunto, 
para cobrar solução para o problema.

Outro acordo é que os bancos 
também devem se posicionar em 
relação à cláusula que prevê o direito 

à reabilitação após adoecimento, mas 
à qual nenhuma instituição aderiu.

SEGURANÇA PARA TODOS
A Fenaban aceitou a proposta do 

Comando Nacional dos Bancários 
de realizar um projeto-piloto de se-
gurança, em localidade ainda a ser 
defi nida, com o objetivo de mostrar 
a importância da implantação de 
recursos de segurança, que constam 
na minuta de reivindicações da ca-
tegoria, como portas de segurança e 
biombos. Os detalhes do projeto se-
rão defi nidos durante esta campanha.

Os bancários estão preocupados 
com a segurança, pois os números 
da violência no setor cresceram, 
como foi constatado na 3ª Pesquisa 
Nacional de Ataques a Bancos, ela-
borada pela Confederação Nacional 
dos Vigilantes (CNTV) e Contraf-CUT, 
com apoio técnico do Dieese. Segun-
do a pesquisa, os ataques a bancos 
cresceram 50,48% no primeiro se-
mestre de 2012 e atingiram 1.261 
ocorrências em todo país, uma média 
assustadora de 6,92 por dia. Desses 
casos, 377 foram assaltos (inclusive 
com sequestro de bancários e vigi-
lantes), consumados ou não, e 884 
arrombamentos de agências, postos 
de atendimento e caixas eletrônicos. 
No mesmo período do ano passado, 
foram registrados 838 casos, sendo 
301 assaltos e 537 arrombamentos.

refeição, e da PLR. 
Com a proposta econômica da 

Fenaban, as verbas, auxílios e PLR 
também fi cariam sujeitos ao reajuste 
de apenas 6%. 

No caso da Participação nos Lucros 
e Resultados, o argumento dos bancos 
para dificultar avanços foi de que 
elevaria o custo geral da campanha. 
O Comando rebateu, afi rmando que o 
pagamento está diretamente ligado à 
rentabilidade dos bancos. 

Embora a PLR tenha crescido nos 

últimos anos, seu pagamento está 
muito aquém da evolução dos nú-
meros do setor. Ao mesmo tempo em 
que o lucro é exponencial, os bancos 
reduzem o quadro de empregados o 
que faz com que gastem cada vez 
menos com a PLR dos trabalhadores. 
Para se ter ideia, em 1995, as maio-
res instituições privadas distribuíram 
em média 14% do lucro líquido. Em 
2011 esse número fi cou em 6,4%. 

Neste ano, ainda há o truque das 
provisões. Os seis maiores bancos do 
sistema fi nanceiro nacional registraram 
em seus balanços lucro líquido con-
junto de R$ 25,2 bilhões no primeiro 
semestre de 2012. E debitaram como 
provisões para devedores duvidosos 
(PDD) R$ 39,15 bilhões - 64,3% a 
mais do que o lucro líquido. “É uma 
forma de esconder o lucro e diminuir 
a PLR. Temos de fi car atentos e mobi-
lizados para garantir uma distribuição 
justa do lucro dos bancos”, destaca Ali-
ne Molina, diretora da FETEC/CUT-SP

PELO FIM DO ASSÉDIO MORAL
Fruto da Campanha Nacional dos 

Bancários de 2010, os bancários 
conquistaram o acordo de combate ao 
assédio moral, formalmente assinado 
em janeiro de 2011.

O instrumento representou avanço 
na luta contra a violência organizacio-
nal dentro dos bancos, mas precisa 
ser aperfeiçoado, de modo a fazer com 
que as denúncias sejam efetivamente 
solucionadas com sigilo das fontes.

Por isso, o Comando reforçou a 
necessidade de ampliar a divulgação 
para os trabalhadores e que haja mais 
agilidade no processo de apuração das 
denúncias. Também cobrou a partici-
pação de todos os bancos no programa, 
lembrando que o Banco do Brasil até o 
momento não aderiu ao instrumento. 
“O programa é um importante passo, 
mas o fundamental é acabar com as 
metas abusivas, as quais para os ban-
queiros são apenas desafi adoras e que, 
no fi nal das contas, estão acabando 
com a saúde dos bancários”, salienta 
Crislaine Bertazzi, diretora de Saúde 
da FETEC-CUT/SP.


