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Queremos
respostas!

 O Comando Nacional dos Bancários 
realizou, no dia 8 de agosto, a oitava 
rodada de negociações com a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) para 
tratar das reivindicações da categoria. Já 
foram discutidos todos os temas impor-
tantes, incluindo emprego, saúde, igual-
dade de oportunidades, segurança, tele-
trabalho, aumento real e PLR.
 
 Sobre o aumento, os bancos chega-
ram  a afirmar que a categoria bancária já 
ganha o suficiente. E veja a ironia: em 
média, hoje, um diretor de um grande 
banco ganha cerca de 132 vezes o salário 
anual de um escriturário, incluindo todos 
os benefícios.
 
 O que se tem dos bancos até agora 
são respostas evasivas e a Fenaban ainda 
não apresentou uma proposta global em 
resposta às demandas apresentadas. 

Nesta Campanha Nacional, queremos 
reposição da inflação mais aumento real 
de 5%, aumento maior nos vales e a ma-
nutenção das regras da PLR, com reajus-
te pelo índice conquistado.
 
 Desde junho, o Comando e a Fena-
ban estabeleceram um calendário de ne-
gociações para discutir a minuta e ele 
seguirá durante todo o mês de agosto. 
“Lembramos também que a atual Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT) das 
bancárias e dos bancários só tem validade 
até o dia 31/08. Até lá, temos que assegu-
rar todos os nossos direitos nas negocia-
ções. Bora ganhar esse jogo!”, destacou 
Ramon Peres, presidente do Sindicato.
 
 Veja, na PÁGINA 2, um resumo do 
que foi discutido até agora.
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Campanha Nacional 2022

Bancários discutem pauta de reivindicações 
com os bancos

Publicação do Sindicato dos Bancários de BH e Região-CUT

Nas últimas oito rodadas de negociação da Campanha Nacional 2022, o Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban realizaram debates temá-
ticos sobre cada um dos pontos da minuta de reivindicações da categoria. Confira, abaixo, um resumo do que foi tratado em cada uma delas.

1ª RODADA - 22/06
Definição de calendário 

2ª RODADA - 27/06
Emprego e terceirização

Na primeira rodada, foi definido o 
calendário de negociações
com os bancos.
As próximas estão agendadas
para os seguintes dias
de agosto:
11, 15, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26 e 27.

 O Comando Nacional cobrou a garantia dos empregos e o fim 
da terceirização no setor bancário. Os bancos alegaram que mudanças 
ocorrem devido ao aumento da concorrência. Porém, entre 2013 e 2021, 
mesmo com o surgimento de novos concorrentes, os bancos não perderam 
participação de mercado e os lucros seguem crescendo.
 Também foi tratada a reivindicação da jornada de trabalho de quatro 
dias por semana. O argumento da categoria é que, com a ajuda da tecnologia, 
é possível oferecer mais um dia de folga aos trabalhadores para trazer mais 
equilíbrio e reduzir o estresse e adoecimento que acometem os bancários.

3ª RODADA - 06/07
Igualdade de oportunidades

4ª RODADA - 27/07
Teletrabalho

Na primeira rodada, foi 
definido o calendário de negociações
com os bancos.
As próximas estão agendadas
para os seguintes dias
de agosto:
11, 15, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26 e 27.

5ª RODADA - 28/07
Segurança Bancária

 Em face ao escândalo de assédio sexual 
protagonizado pelo ex-presidente da CAIXA, 
Pedro Guimarães, o Comando Nacional cobrou 

mais rigidez dos bancos no combate aos abusos. 
 A proposta da categoria se focou em quatro 
pontos: (1) divulgação de cartilhas para o combate ao assé-
dio sexual, promovendo a formação do quadro sobre o 
tema e fornecendo mecanismos de apuração a todas as 
denúncias de abusos contra funcionárias e funcionários; 
(2) acolhimento das denúncias e apuração bipartite, banco 
e Sindicato; (3) proteção e assistência às vítimas, com perío-
do de estabilidade e transferência, quando necessário para 
a garantia do bem-estar da vítima; (4) punição rígida dos 
culpados.
 Os bancos garantiram que irão priorizar o tema, 
em especial com o aperfeiçoamento de ferramentas de 
prevenção aos abusos no ambiente de trabalho.

 Os bancos rejeitaram as propostas apresentadas 
sobre segurança, como a criação de um Grupo de Trabalho 
(GT) tripartite (bancos, bancários e vigilantes) sobre o tema e 
uma nova redação para as cláusulas da CCT. A Fenaban 
argumentou que houve redução nos assaltos a bancos, mas 
a categoria reforçou que isto ocorreu justamente por causa 
dos equipamentos de segurança.

7ª RODADA - 03/08
Cláusulas econômicas 

 O Comando Nacional dos Bancários afirmou que o 
mínimo que se espera do setor que mais lucra no país é que 
atenda às reivindicações econômicas dos bancários. Entre as 
principais demandas, está a reposição da inflação, com 
aumento real de 5%, além de aumento maior para os vales 
refeição e alimentação.
 Segundo a representação dos bancos, existe dificul-
dade para aumento maior do VA e VR porque o governo 
alega que os bancos usam os vales para aumentar a remu-
neração sem que haja possibilidade de tributar os valores.

6ª RODADA - 01/08
Saúde e condições de trabalho

 Os representantes da categoria cobraram o 
fim das metas abusivas e do assédio moral, que 
levam ao adoecimento de bancárias e bancários. 
Segundo levantamento do Dieese, nos últimos cinco 
anos, o número de afastamentos nos bancos aumentou 
26,2%, enquanto no geral a variação foi de 15,4%. E a princi-
pal causa é o adoecimento mental.
 O Comando Nacional também reforçou a necessida-
de de inclusão de novas cláusulas na CCT em decorrência da 
atual conjuntura sanitária do país e do mundo, como proto-
colos para evitar o contágio e medidas pós-Covid.

 A Fenaban sinalizou que aceita negociar 
cláusulas específicas sobre teletrabalho na 
Convenção Coletiva e acatou, também, a criação de um 
Grupo de Trabalho (GT) bipartite para promover reajus-
tes e revisão nas cláusulas. O Comando Nacional desta-
cou que a quantidade de trabalho deve ser compatível 
com a jornada, que o empregador é responsável pelas 
condições de saúde e segurança e que a remuneração, 
direitos e metas não podem ser diferentes por causa da 
modalidade de trabalho.
 Outras demandas apresentadas: qualificação 
profissional, indenização adicional em casos de dispensa 
imotivada e volta das homologações nos sindicatos.

8ª RODADA - 08/08
Cláusulas econômicas (PLR)

 Bancárias e bancários apresentaram, na oitava 
rodada, a proposta de aumento dos valores da PLR e cobra-
ram agilidade na resposta da Fenaban.
 Em 1995, os grandes bancos distribuíam cerca de 
14% dos lucros a título de PLR. Esse percentual caiu ao longo 
dos anos, mesmo com reajustes nos valores, mudanças nos 
parâmetros e introdução da parcela adicional. Em 2021, nos 
três maiores bancos privados, a média foi de 6,6%.
 O Comando Nacional lembrou, ainda, que alguns 
bancos não discriminam, nos holerites, os valores pagos das 
regras próprias e que isto seria importante para que os 
bancários soubessem o que estão recebendo.



CAIXA

Empregados cobram avanços no ACT da CAIXA

Publicação do Sindicato dos Bancários de BH e Região-CUT

Paralelamente às negociações com a Fenaban, a Comissão Executiva dos Empregados (CEE) da CAIXA também está discutindo com o 
banco o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) específico aditivo à Convenção Coletiva. Veja o que foi tratado até agora.

1ª RODADA - 14/07
Assédio sexual

2ª RODADA - 25/07
Jornada e condições de trabalho

 Condições de trabalho, apuração rigorosa das denúncias de assédio sexual e combate efetivo a qualquer tipo de 
assédio na CAIXA foram os temas da primeira reunião. A CEE/Caixa cobrou apuração das denúncias contra Pedro Guima-
rães e que o caso seja tratado com seriedade.
 O banco apresentou um novo canal de denúncias de assédio moral e sexual – o Diálogo Seguro Caixa. Embora reco-
nheça a iniciativa do banco, a Comissão vai estudar o canal para ter garantias de que ele é seguro e que as mulheres serão 
realmente acolhidas e respeitadas.

Na primeira rodada, foi definido o 
calendário de negociações
com os bancos.
As próximas estão agendadas
para os seguintes dias
de agosto:
11, 15, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26 e 27.

3ª RODADA - 27/07
Saúde

 Na segunda rodada, a CAIXA se comprometeu em dar continuidade das fases do processo de contratação, previsto 
em edital, dos candidatos já convocados e com exames médicos aptos. 
 GDP - Outro avanço nas negociações foi a disponibilidade do banco em debater sobre o Programa de Gestão de 
Desempenho de Pessoas (GDP). As entidades consideram que, da forma como está, ela pode ser utilizada como forma de 
assédio.
 Seleção interna – Também foi apresentada demanda sobre os processos de seleção interna (PSI). Atualmente, 
existem inúmeros relatos de travas que impedem a ascensão profissional. O banco alegou que, desde novembro de 2020, 
não existem mais estas travas e os bancários cobraram maior divulgação da questão.
 Jornada - A representação dos empregados também apresentou a demanda de jornada de quatro dias semanais. 
Existem estudos que mostram haver ganho de produtividade quando se há redução da jornada.
 A reunião tratou, ainda, de descomissionamentos arbitrários, incorporação de função gratificada e o fim da designa-
ção por minuto para as funções de caixa, tesoureiro e avaliador de penhor. Sobre a designação por minuto, o banco concorda 
em debater. A CAIXA, porém, se nega a retomar a incorporação das gratificações de função e afirmou que os descomissiona-
mentos ocorrem quando há motivação, classificando-os como desligamentos motivados.

 A CEE/Caixa deixou claro que o atual modelo de 
gestão no banco está levando ao adoecimento acentuado de 
empregadas e empregados. Foi reivindicada a retomada do 
GT Saúde do Trabalhador para debater propostas para a 
melhoria das condições de trabalho. A CAIXA se comprome-
teu a avaliar as propostas para incluí-las no novo Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT). Durante os debates, a CEE 
também questionou o banco sobre as condições de trabalho 
das pessoas com deficiência (PCDs) e a CAIXA concordou em 
realizar uma mesa específica sobre a questão.
 Sipat - Foi cobrada a realização das semanas de 
prevenção de acidentes de trabalho (Sipat). A CAIXA infor-
mou que não realizou a Sipat, nos dois últimos anos, por 
conta da pandemia e assumiu o compromisso de retomar 
no segundo semestre.
 PCMSO - Outra demanda é a revisão do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Para a 
CEE, a avaliação da saúde do trabalhador precisa ser amplia-
da para identificar problemas físicos e mentais.

4ª RODADA - 02/08
PCDs

 A quarta reunião debateu as condições de traba-
lho das pessoas com deficiência (PCDs), que hoje são mais 
de 4 mil na CAIXA. A minuta dos empregados conta com 
reivindicações relativas a mais contratações, melhores 
condições de trabalho e que isso esteja presente em 
cláusulas do Acordo.
 Os representantes da categoria destacaram que 
não basta acessibilidade nos locais de trabalho. É preciso 
acessibilidade atitudinal. As pessoas têm que aprender a 
conviver com o outro sem preconceitos, estigmas, estere-
ótipos e discriminações.

5ª RODADA - 04/08
Saúde Caixa

 O Saúde Caixa, uma das maiores conquistas dos empregados, foi o tema da quinta rodada de negociação. A represen-
tação dos trabalhadores criticou a centralização do plano e cobrou o retorno das estruturas de Gestão de Pessoas (Gipes) nos 
estados. A CAIXA, porém, informou que a centralização é entendida como o melhor caminho até o momento.
 A CEE/Caixa criticou, também, o atendimento e a escassez de profissionais credenciados nas regiões do interior do 
país. Outra queixa constante é o alto valor de desconto de coparticipação sem especificações. A CAIXA informou que as 
cobranças são de empregados que deixaram de contribuir por diferentes motivos e, agora, com a centralização, foi preciso 
fazer uma revisão dos valores devidos.
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Banco do Brasil

Negociações sobre o ACT discutem 
reivindicações dos funcionários do BB

Nas mesas de negociações, a Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB) está discutindo a pauta específica 
aprovada pelos bancários para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com o banco. As reivindicações também foram 

entregues às direções da Previ e da Cassi. Saiba mais abaixo.

3ª RODADA - 29/07
Segurança Bancária

4ª RODADA - 04/08
Teletrabalho

27/07 - Entrega da pauta à Cassi

13/07 - Entrega da pauta à Previ

 As entidades deixaram claro que não abrem mão 
de portas giratórias e de vigilantes nas agências, inde-
pendente do modelo de negócios.
 O banco, porém, insistiu que a “atualização” do 
esquema de segurança nas lojas BB responde às “novas 
tecnologias”, seguindo encaminhamento da Fenaban, 
que se negou a atender as reivindicações.

 Representantes dos funcionários pediram o 
aumento do percentual de funcionários e de dias da 
semana no home office e anistia do banco de horas 
negativas. Também foi reivindicada a ampliação da 
ajuda de custo para todos que realizam teletrabalho.
 Os representantes do BB afirmaram que a anistia 
não está dentro da prerrogativa do banco. A resposta 
também foi negativa em relação à ampliação da ajuda 
de custo. Sobre ampliar a porcentagem de funcionários 
em teletrabalho, ficou em aberto. 

 A CEBB entregou a pauta de reivindicações à direção 
da Cassi no dia 27 de julho. Na ocasião, os trabalhadores 
cobraram transparência e o retorno da publicação mensal dos 
resultados por planos da entidade. 
 Os representantes dos trabalhadores reivindicaram, 
também, a ampliação da lista de medicamentos do Programa 
de Assistência Farmacêutica (PAF) e do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), assim como um 
posicionamento da Cassi sobre a nova regra da ANS que 
determina que planos não podem mais limitar o número de 
consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeu-
tas ocupacionais e fisioterapeutas.

1ª RODADA - 15/07
Igualdade de Oportunidades

2ª RODADA - 27/07
Emprego e terceirizações

 A Comissão de Empresa dos Funcionários (CEBB) 
cobrou o aprimoramento da política de combate ao 
assédio sexual e moral, com formação permanente dos 
funcionários, acolhimento e proteção das vítimas, 
criação de uma comissão bipartite e punição exemplar 
dos assediadores. 
 Os representantes da direção do BB concorda-
ram em acolher as demandas.

 Bancárias e bancários cobraram a posse de 
todos os aprovados no último concurso, realização de 
mais concursos para atingir 10 mil novos trabalhadores 
e o fim da terceirização via correspondente bancário 
(coban). 
 O BB se comprometeu a enviar comunicado às 
unidades reforçando que o uso das dependências por 
correspondentes é proibido. Sobre mais contratações, 
afirmou que precisa de autorização da Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest).

 A CEBB entregou a pauta específica de reivindicações à direção da Previ no dia 13 de julho. Além da defesa da 
Previ como entidade fechada e gerida pelos associados e associadas, também são destaques entre as reivindicações:
 - Fim do voto de minerva e volta da consulta ao corpo social, como era na Previ antes da intervenção imposta no 
governo FHC, no início dos anos 2000
 - No Previ Futuro: revisão do critério da Pontuação Individual do Participante (PIP), criação de um plano específico 
para contribuição paritária sobre PLR, revisão do valor do benefício mínimo e redução da Tabela Previ para melhorar o 
benefício de risco
 - No Plano 1: discutir a destinação de superávit via aumento e melhoria de benefícios, debater a recomposição das 
reservas matemáticas, considerando os cálculos oriundos de reclamatórios trabalhistas


