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FENABAN TRARÁ PROPOSTA
NO DIA DO BANCÁRIO

A
té esta quarta-feira 22, foram 
realizadas três rodadas de 
negociações com a Fenaban, 
quando o Comando Nacional 
dos Bancários debateu e 

fundamentou a pauta de reivindicações 
da categoria. Os representantes da Fe-
naban se comprometeram a apresentar, 
na próxima terça-feira 28, às 10h, em 
São Paulo, proposta global, a qual deve 
contemplar todos os temas debatidos.

REMUNERAÇÃO – A reivindicação 
dos trabalhadores é de reajuste de 
10,25% em todas as verbas salariais, 
o que contempla aumento real de 5%, 
mais a infl ação acumulada no período 
de 01/09/11 a 31/08/12 e um piso de 
R$2.416,38, calculado pelo Dieese 
como o salário mínimo necessário. Os 
banqueiros afi rmaram que o piso da 
categoria é muito maior do que a média 
salarial do mercado. O Comando refor-
çou que o piso do bancário brasileiro é 
um dos menores da América Latina em 
contraste com um dos maiores lucros 
obtidos. “Queremos valorizar o poder 
de compra do salário dos bancários e 
para isso, é necessária a valorização do 
nosso piso”, diz Luiz César de Freitas, o 
Alemão, presidente da FETEC-CUT/SP.

A categoria reivindica uma PLR 
maior, que seja de três salários, mais 
R$4.961,25. “Nossa PLR não refl ete 
o aumento nos lucros que os bancos 
tiveram nos últimos anos”, reforça o 
dirigente. O Comando também deixou 
claro que é preciso discutir a questão do 
PDD (Provisão para Devedores Duvido-
sos) na PLR, pois esse provisionamento 
é exagerado e assim tem se revelado um 
truque contábil dos bancos, que mas-
cara seu real resultado e afeta negati-
vamente a PLR dos seus trabalhadores.
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EMPREGO – Os banqueiros mostraram 
total descaso com os trabalhadores e 
afi rmaram que os bancos estão num 
processo natural de ajuste e que não há 
demissões em massa no setor. E mais, 
que a defesa do emprego não é priorida-
de dos bancários e a rotatividade é uma 
prática normal em qualquer empresa.

SEGURANÇA – O Comando apresen-
tou para Fenaban a sugestão da elabo-
ração conjunta de um projeto-piloto, 
em alguma região previamente deter-
minada, com os itens de segurança que 
constam da minuta da categoria. E, a 
partir desse projeto, avaliar se expande 
para o país. “Essa é uma ideia pioneira 
e que favorecerá bancários, clientes e 
usuários”, lembra Alemão.

SAÚDE – O fi m das metas abusivas foi 
apontado pelos bancários em consultas 
feitas pelos sindicatos, como uma das 
principais reivindicações da categoria, 
mas os bancos afi rmaram que as metas 
não são abusivas e sim desafi adoras. 
“A realidade que temos constatado nos 
locais de trabalho é outra: um aumento 

expressivo do adoecimento de trabalha-
dores em decorrência da alta exigência 
a que estão sendo submetidos”, avalia 
o presidente da federação cutista.

Os representantes da Fenaban assu-
miram o compromisso de manutenção 
dos salários dos bancários afastados que 
aguardam perícia médica até a regula-
rização de sua situação junto ao INSS.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
– O debate não teve avanços na mesa de 
negociação. Os representantes dos tra-
balhadores cobraram a realização de um 
novo censo para apresentar a realidade 
bancária, como o Mapa da Diversidade 
de 2009, mas os bancos negaram.

Depois de três rodadas de nego-
ciações e expor todos os argumentos 
dos trabalhadores para os banqueiros, 
a categoria espera uma proposta que 
contemple todas as reivindicações 
abordadas na minuta. “Os banqueiros 
devem valorizar os trabalhadores com 
uma boa proposta no Dia do Bancário, 
pois são eles que dão duro para ga-
rantir seus excelentes resultados dos 
bancos”, afi rma Alemão.
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A
s negociações específicas 
com a Caixa Econômica 
Federal também seguem 
sem avanços por melhores 

condições de trabalho e de remu-
neração. Em duas rodadas, o banco 
negou a maioria das reivindicações 
apresentadas pelo Comando Nacional 
dos Bancários.

Existem questões determinantes 
para a melhoria das condições de 
trabalho, para as quais a Caixa nega 
o debate. Dentre elas, o fi m das metas 
abusivas e da divulgação de ranquea-
mentos, tanto individuais quanto por 
equipes ou unidades. Embora essas 
práticas estejam elevando os adoe-
cimentos dos trabalhadores e preca-
rizando o atendimento à população, 
o banco se limita a dizer que não é 
sua orientação, tentando eximir-se 
da responsabilidade de uma política 
que já se institucionalizou em todos 
os locais de trabalho no país.

O Comando também insistiu na 
adoção de medidas de combate ao 
assédio moral. A Caixa, embora seja 
signatária do Protocolo para Prevenção 
de Confl itos no Ambiente de Trabalho 
da Fenaban, é o banco que menos 

apresentou soluções. Suas respostas 
para as denúncias são evasivas e pos-
síveis procedimentos, muitas vezes, 
ainda pioram a situação, fortalecendo 
o assediador e retaliando o empregado. 
E mesmo assim, o banco desconversa.

PARA ATENDER A DEMANDA
No que diz respeito às contratações, 

a Caixa diz que irá cumprir o acordo do 
ano passado de elevar o seu quadro de 
funcionários para o mínimo de 92 mil 
funcionários até o fi nal de 2012. No 
entanto, o Comando insiste que, diante 
das novas demandas decorrentes das 
orientações do governo federal e da 
já anunciada ampliação da rede de 
agências, é preciso rever o quantitativo 
mínimo de funcionários por unidade 
de atendimento, e consequentemente, 
avançar nas contratações.

Quanto ao pleito para melhorias 
no processo seletivo interno, por meio 
de estabelecimento de regras trans-
parentes para ascensão e critérios 
objetivos e coerentes para descomis-
sionamentos, o banco afi rma que não 
há disposição de proceder mudanças.

Sobre a definição de plano de 
carreira para os profi ssionais de TI, a 

instituição diz que está elaborando, 
mas não tem aceitado debater o tema 
com o movimento sindical.

Igualdade de tratamento para os 
empregados admitidos pós-98 também 
consta da lista de nãos da Caixa, assim 
como questões relativas à Funcef, saú-
de do trabalhador e Saúde Caixa, para 
as quais o banco nega a instalação de 
unidades, em todos os estados, com 
estruturas técnica e administrativa 
para solucionar problemas.

Na síntese das duas rodadas, o 
banco sinalizou para análise apenas os 
pleitos para participação de emprega-
do no Conselho de Administração da 
instituição, para os debates sobre o 
superávit do Saúde Caixa, fornecimen-
to de medicamentos de uso contínuo 
e sobre as situações de insalubridade 
dos avaliadores de penhor e dos caixas.

A terceira rodada de negociações 
ocorre nesta quinta-feira 23, quando 
o Comando insistirá na adoção de 
medidas de respeito à jornada, eli-
minação das fraudes no registro do 
ponto e retomada do projeto Agência 
Segura, de forma a ampliar a segu-
rança dos empregados, clientes e 
usuários do banco.

Nenhum avanço em duas rodadas na Caixa
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E X P E D I E N T E

E
m duas rodadas de negocia-
ção, o Banco do Brasil não 
apresentou solução para ne-
nhuma das reivindicações es-

pecífi cas do funcionalismo. Os pleitos 
foram detalhados ponto a ponto pelo 
Comando Nacional dos Bancários com 
a expectativa de obter avanços nas con-
dições de remuneração e de trabalho.

Mas, as expectativas foram frustra-
das pela instituição, ao negar melho-
rias no Plano de Carreira e Remunera-
ção (PCR), jornada de seis horas para 
todos, fi m dos descomissionamentos 
e tratamento isonômico para os tra-
balhadores, independentemente da 
origem, seja pré ou pós 1998 ou de 
bancos incorporados.

Logo no início dos debates, os 
representantes do BB chegaram a in-

sinuar que só apresentariam proposta 
mediante greve, a exemplo do que 
ocorreu entre 2003 e 2011. Assim 
seguiram negando o fi m das Platafor-
mas de Suporte Operacional (PSO), 
a adoção de medidas para coibir a 
crescente incidência de práticas de 
assédio moral, mais investimentos em 
segurança e a complementação de apo-
sentadoria e pensão por morte e invali-
dez para o conjunto dos trabalhadores 
da instituição. Além disso, aventaram 
a possibilidade de reduzir o número 
de dirigentes sindicais, bem como os 
prazos para descomissionamentos.

Na última rodada, no dia 20, no 
entanto, o BB afi rmou que irá esperar 
os resultados da negociação dos ban-
cários com a Fenaban, para só depois 
apresentar uma proposta global aos 

trabalhadores do banco.
Para o movimento sindical, está 

mais do que na hora de o BB formular 
proposta que agregue melhorias no 
PCR e Plano de Comissões, de forma 
a solucionar os inúmeros problemas 
vivenciados pelos funcionários em 
virtude da falta de critérios para a ma-
nutenção e crescimento na carreira.

Hoje, só cresce na empresa quem 
é conhecido de gestores ou quem se 
arrisca além dos normativos para cum-
primento de metas. Em síntese, toda 
a gestão institucional está focada nas 
pressões e no medo. Trata-se de uma 
situação que precisa mudar e, caso o 
banco assim não a reconheça, o fun-
cionalismo deve estar preparado para 
ampliar a mobilização, participando ati-
vamente das atividades dos sindicatos.

BB nega todas as reivindicações


