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A vitoriosa Campanha Nacional de 2012, que pelo 
nono ano consecutivo conquistou aumento real de 
salário, melhorias na PLR e em outras cláusulas 
econômicas e sociais, celebra uma data histórica: os 
20 anos da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
dos Bancários.
Assinada pela primeira vez em 1992, a CCT garante 
aos bancários os mesmos salários e os mesmos 
direitos em todo o território nacional e em todos os 
bancos, públicos e privados. 
"Assinar a convenção coletiva em 1992, embora 
naquele momento só para bancos privados e 
estaduais, foi de extrema importância para nossa 
luta e sobretudo para nossa unidade. Se 
antigamente havia os acordos coletivos por Estado, 
no momento em que conseguimos unificar a 
categoria numa única convenção, isso abriu um novo 
caminho para as conquistas futuras que tivemos nos 
últimos períodos", conta Carlos Cordeiro. 
Com essa unidade nacional e capacidade de 
mobilização, por exemplo, nos últimos nove anos os 
bancários conquistaram com paralisações massivas 
16,22% de aumento salarial acima da inflação, além 
de ganho real de 35,57% no piso e melhorias 
sucessivas na PLR. 
"Além das conquistas econômicas, obtivemos com 
unidade e luta importantes avanços nas cláusulas 
sobre saúde, condições de trabalho, combate ao 
assédio moral, segurança bancária e igualdade de 
oportunidades", acrescenta o presidente da Contraf-
CUT. 

Veja abaixo as principais conquistas dos 
bancários nos últimos 20 anos:
1992 - Assinatura da primeira Convenção Coletiva de 
Trabalho, válida para todo o país.
1994  -  Conquis ta do Vale-a l imentação.
1995 - Bancários são a primeira categoria a 
conquistar a Participação nos Lucros e Resultados. 
Veja no final do texto a evolução da PLR desde 
então. 
1997 - Complementação salarial para afastados por 
doença ou acidentes e conquista da verba de 
requalificação profissional na demissão. Criada a 
comissão permanente de saúde.
1998 - Implementação do Programa de Prevenção, 
Tratamento e Readaptação de LER/DORT.
2000 - Inclusão na CCT da cláusula sobre Igualdade 
de Oportunidades.
2003 - Primeira campanha salarial unificada. Com 
greve, bancários dos bancos públicos conquistam a 
mesma PLR dos bancos privados.
2004 - Conquista, com greve, de aumento real de 
1,7% no salário e de 5,7% sobre o piso. 

CONVENÇÃO COLETIVA DOS BANCÁRIOS E CONQUISTA HISTÓRICAS

2005 - Após greve vitoriosa, o BB assina pela 
primeira vez a CCT da categoria. Bancários 
conquistam 0,9% de ganho real no salário. 
Empregados da Caixa conquistam equiparação do 
valor da cesta-al imentação da Fenaban. 
2006 - Conquista do valor adicional de PLR e de 
0,6% de aumento real.
- Pela primeira vez, a Caixa assina a Convenção 
Coletiva de Trabalho. 
- Implantação de grupo de trabalho para debater 
assédio moral.
2007 - Conquista da 13ª cesta-alimentação e de 
1,1% de ganho real. 
2009 - Licença-maternidade de 180 dias. 
- Aumento real de 1,5%.- Mudança no modelo de 
cálculo e melhorias da PLR adicional.- Inclusão dos 
parceiros de mesmo sexo nos Planos de Saúde. - 
Avanços na igualdade de oportunidades. 1- 15 mil 
contratações no BB e na Caixa. 
2010 - Inclusão na CCT, pela primeira vez, de 
cláusula com mecanismo de combate ao assédio 
moral. Ganho real de 3,1% no salário e de 11,6% no 
piso.
2011 - Aumento real de 1,5% no salário e de 4,3% no 
piso.
- Fim de divulgação de rankings individuais de 
produtividade. 
- Aviso prévio proporcional. 
- Cinco mil novas contratações na Caixa. 
- Proibição do transporte de numerário por 
bancários. 2012 - Ganho real de 2% no salário e de 
2,95% no piso, no auxílio-refeição, na cesta-
alimentação e na 13ª cesta alimentação.- Cláusula 
garantindo os salários dos bancários afastados que 
aguardam perícia médica.
- Implementação de projeto-piloto para experimentar 
medidas defendidas pelos bancários e vigilantes 
para a melhoria da segurança nos bancos.
Fonte: Contraf-CUT 

O Bradesco foi o primeiro grande banco a divulgar o balanço do terceiro trimestre deste 

ano. A instituição financeira anunciou no dia 22/10  um lucro líquido ajustado de R$ 8,605 

bilhões, alta de 2,1% sobre os primeiros nove meses de 2011. 

Esse é o quarto maior lucro da história entre os bancos de capital aberto brasileiro. O maior 

lucro para o mesmo período do setor é do Itaú Unibanco, em 2011, no valor de R$ 10,94 

bilhões.

No terceiro trimestre, o lucro líquido ajustado foi de R$ 2,893 bilhões, o que representa alta 

de 1,01% sobre igual intervalo do ano passado e alta de 0,91% frente ao segundo trimestre 

de 2012.

«Esse resultado estrondoso abre nova safra de lucros abundantes dos bancos brasileiros. 

Queremos que o Bradesco retome as negociações permanentes, discutindo a geração de 

empregos e o atendimento da pauta específica dos funcionários do banco", afirma Carlos 

Cordeiro, presidente da Contraf-CUT. 

Mais cortes de empregos

Apesar do lucro astronômico, o Bradesco fechou 431 postos de trabalho entre julho e 

setembro, a exemplo do trimestre anterior quando foram eliminadas 571 vagas, totalizando 

1.002 cortes de empregos nos últimos seis meses. Com isso, o quadro caiu para 104.100 

funcionários.

«É inaceitável a redução de postos de trabalho, enquanto cresce o lucro bilionário do 

banco", aponta o presidente da Contraf-CUT. "Em vez de demitir, o banco precisa 

contratar, a exemplo de outros setores da economia brasileira, e contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social do país com geração de empregos e distribuição de 

renda", enfatiza.

Menos funcionários, mais agências

O Bradesco abriu novas agências. O banco atingiu 4.665 unidades em setembro, aumento 

de 18,3% em comparação ao mesmo período do ano passado. Houve também expansão do 

número de correspondentes para 41.713, o que significa 33% a mais do que setembro de 

2011.

Menos funcionários e mais agências significa mais sobrecarga de trabalho. Isso explica por 

que os bancários estão mais estressados e crescem os casos de adoecimento.

Fonte: Contraf-Cut

APESAR DO LUCRO DE R$ 8,6 BI ATÉ 
SETEMBRO, BRADESCO REDUZ EMPREGOS

  

A pressão da Contraf-CUT, que remeteu carta no dia 11.10 à direção do Banco do Brasil 

reivindicando que o BB reveja a posição de suspender a posse dos concursados, surtiu 

efeito. Em resposta enviada no dia 15.10, o banco anunciou que "as convocações e posses 

de concursados estão em seu curso normal", ou seja, o banco irá retomar a nomeação dos 

aprovados nos concursos. 

"O recuo do BB é importante e atende à reivindicação do movimento sindical, que criticou 

duramente a suspensão das convocações dos concursados, muitos já em processo final de 

qualificação e com data de posse agendada", afirma William Mendes, secretário de 

formação da Contraf-CUT e coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do 

BB.

"Com isso, o BB corrige uma injustiça que afetou muitos concursados. Além disso, a 

medida prejudicava a atuação do banco, neste momento de expansão do crédito, política 

de queda de juros e tarifas, captação de três milhões de novos clientes, ampliação do 

atendimento nas agências com o programa Bompratodos e redução do número de caixas 

nas agências desde a implantação das Plataformas de Suporte Operacional (PSO)", 

explica William. 

Para o diretor da Contraf-CUT, "a expectativa dos funcionários é de que o BB amplie a 

nomeação de concursados e aumente as dotações de pessoal das agências, diante do 

enorme crescimento da massa de serviços, gerando mais empregos, melhorando as 

condições de trabalho e investindo na qualidade de atendimento aos clientes e à 

população, como forma de fortalecer o papel do BB como banco público a serviço do 

desenvolvimento econômico e social do país".

Fonte: Contraf-CUT

APÓS COBRANÇA DA CONTRAF-CUT, BB 
RECUA E RETOMA POSSE DE CONCURSADOS

No dia 08/10, a Contraf-CUT assinou o Acordo 

Coletivo de Trabalho 2012/2013, aditivo à 

Convenção Coletiva dos Bancários, com o Banco 

do Nordeste do Brasil (BNB), em Fortaleza. Pela 

primeira vez, o acordo foi assinado no mesmo 

tempo dos outros bancos públicos – um marco 

para o funcionalismo benebeano. Participaram da 

solenidade o presidente da Contraf-CUT, Carlos 

Cordeiro, o vice presidente da entidade, Carlos 

Sousa, o presidente do BNB, Ary Joel Lanzarin, 

diretores do BNB e representantes dos Sindicatos 

que integram a Comissão Nacional dos 

Funcionários do BNB (CNFBNB), que assessora o 

Comando Nacional durante as negociações com o 

Banco.

A formalização do acordo, realizada no mesmo 

período que foram assinados os aditivos da Caixa 

e Banco do Brasil e logo após a Convenção 

Coletiva, é uma conquista histórica dos bancários. 

Este é o primeiro ano em que a aprovação do 

acordo pelo Dest ocorreu ao mesmo tempo do BB 

e CEF, acabando com a espera de até nove meses 

após a data base, como no último acordo, que 

deixava mais de seis mil funcionários 

desprotegidos. “Nós enfrentamos dificuldades 

muito grandes, mas agora não. Agora, nós temos 

referência. Daqui para frente teremos referência 

de avanço, de maturidade e de disposição, porque 

ela é essencial”, afirmou Carlos Eduardo Bezerra, 

presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará.

Tomaz de Aquino, coordenador da Comissão 

Nacional dos Funcionários do BNB (CNFBNB), 

destacou que "finalmente conseguimos, dentro de 

um processo que já dura dez anos, atingir um 

maior grau de profissionalismo na negociação. A 

Direção mostrou uma atitude maior de ir buscar a 

autorização em tempo recorde e fazer a 

assinatura. Isso é também consequência das 

cobranças permamentes da CNFBNB e do 

SEEB/CE por uma nova postura da Direção do 

BNB". Tomaz ainda cobrou do presidente e dos 

diretores do Banco o mesmo empenho para 

avançar em outras questões, como a revisão do 

Plano de Cargos e Remuneração, soluções para 

os aposentados do INSS que aguardam melhorias 

no Benefício Definido da CAPEF e liquidação de 

passivos trabalhistas como a Ação de 

Equiparação.

BNB	 E 	 CONTRAF 	 ASSINAM	 PELA 	 PRIMEIRA 	
VEZ	ACORDO	ADITIVO	AO	MESMO	TEMPO	QUE	CEF	E	BB
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A greve dos bancários deste ano 

pode ser considerada a maior da 

história da categoria bancária. Não 

e m  t e m p o ,  p o i s  d u r o u  

nacionalmente dez dias, mas em 

quantidade de agências fechadas. 

Apesar de ter sido mais curta do que 

a do ano passado, este ano a greve 

nacional dos bancários conseguiu 

fechar quase 10 mil agências, 

enquanto no ano passado foram 

fechadas pouco mais de nove mil.

Os bancários deram mais uma 

prova de capacidade de mobilização 

e de unidade, fundamentais para a 

conquista de novos avanços para a 

categoria, a exemplo do aumento 

real pelo nono ano consecutivo, 

valorização do piso e PLR maior, 

aumentos na gratificação de caixas, 

além de melhorias na saúde, 

segurança e  igua ldade de 

oportunidades.

No dia 02 deste mês, foi assinado o 

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 

dos bancários. Além de ser um ato 

de celebração, depois de mais uma 

campanha vitoriosa, este ano 

estamos completando 20 anos da 

assinatura da primeira Convenção 

Coletiva da categoria.

Não há dúvida de que as propostas 

dos bancos só melhoraram porque 

os bancários não aceitaram a lógica 

dos banqueiros e foram à luta. Fica 

aí, mais uma vez, a lição: sem luta 

não há conquistas. Nossos 

agradecimentos a todos que 

lutaram junto com a Sindicato. 

Maior greve da história 
dos bancários 

A compensação dos dias parados 
durante a greve teve início com a 
assinatura da Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT), no último dia 
02. 
Algumas agências de Jacobina e 
Região já estão com esquemas de 
compensação, que consiste em até 
duas horas de trabalho extra até o 
dia 15 de dezembro.
 
Em contato com a categoria, o 
Sindicato apurou um clima de 
normalidade nas agências em que a 
compensação foi iniciada. Porém, 
outras ainda não começaram o 
processo e o Sindicato orienta que 
os bancários fiquem atentos. O 
banco não pode obrigar hora extra 
para efeito de compensação sem 

BANCÁRIOS INICIAM COMPENSAÇÃO DE HORAS

O Bradesco foi condenado a indenizar um gerente 

que teve a sua função desviada ao ter de transportar 

durante o período em que ocupou o cargo quantias 

que variavam de R$ 30 mil a R$ 500 mil. No 

entendimento do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), houve abuso diretivo por parte do banco que 

desviou o funcionário para desempenhar outra 

função para a qual não havia sido contratado e não 

tinha o treinamento específico.

Desde 1985 no banco, o trabalhador conta que, após 

desempenhar várias funções, foi nomeado gerente 

geral. Com a nova função, por determinação do 

banco passou a fazer transporte e abastecimento de 

dinheiro para a agência em que trabalhava e outras 

que se localizavam em cidades próximas de João 

Pessoa. Segundo o gerente, o banco ainda 

determinou que o transporte dos valores deveria ser 

feito em seu próprio carro ou em táxi, como forma de 

diminuir os custos.

No TST, a ministra Delaíde Alves Miranda Arantes 

explicou que o Tribunal tem entendido que “a 

conduta do empregador de sujeitar o empregado à 

execução de tarefa notoriamente arriscada 

(transporte de valores), em flagrante desvio de 

funções, gera dano moral possível de reparação”.

Ela ainda destacou que o banco abusa de seu poder 

quando sujeita seu funcionário a exercer atividade 

de risco, para qual a Lei 7.102/83 exige o 

acompanhamento de profissionais treinados. Com 

esses fundamentos, a ministra restabeleceu a 

sentença que fixou o valor do dano moral em R$ 100 

mil.

 SEEB/SP

GERENTE DO BRADESCO SERÁ 
INDENIZADO POR TRANSPORTAR VALORES

Pela primeira vez na sua história, 
durante a campanha salarial unificada 
de 2010, a categoria bancária 
conquistou a inclusão, na Convenção 
Coletiva de Trabalho, de mecanismos 
para combater o Assédio Moral nos 
locais de trabalho. 

Dentre os requisitos apresentados 
pelos bancários para a construção de 
uma Política Permanente de Combate 
Assédio Moral estão: a criação de um 
manual de conduta a ser debatido 
banco a banco, a implementação de um 
canal de denúncia com a participação 
d o  m o v i m e n t o  s i n d i c a l ,  o  
estabelecimento de prazo de até 60 
dias para a solução de conflitos, a 
realização de cursos de treinamento 
específicos sobre o tema e a aplicação 
de critérios que levem em consideração 
as boas práticas interpessoais para a 
promoção. 

O Sindicato orienta os bancários a se 
informarem e denunciarem este crime. 
A partir da denúncia, os bancos são 
obrigados a tomar uma atitude no prazo 
de 60 dias corridos. A denúncia é 
totalmente sigilosa e apenas o 
Sindicato terá acesso aos dados do 
denunciante e do denunciado. Essa é 
uma forma de preservar o ambiente de 
trabalho sem motivar ou intensificar 
perseguições e constrangimentos.

Classifica-se como assédio moral uma 
série de situações e condutas que 
levam à exposição dos trabalhadores e 
trabalhadoras a situações humilhantes 
e constrangedoras, repetitivas e 

ASSÉDIO MORAL

1. Atendentes CABB

Unificação das comissões: banco propõe unificar as comissões atendentes B 
e A, em comissão a ser denominada atendente, cujo VR será de R$ 2.554,20.

Redução da trava para concorrência: reduzir para 12 meses o período 
mínimo a cumprir para concorrência.

2. PCR Pontuação do caixa executivo: incluir o exercício da função caixa 
executivo na pontuação da carreira de mérito (M) do PCR, à razão de 0,5 
ponto por dia de exercício na função, retroativo a 2006. Caixas 
comissionados anteriormente a 2006 terão um adicional de mérito de R$ 
104,40

3. Promoção de nível inicial de carreira A: novo piso (A2) para a carreira 
após 90 dias no salário inicial (A1), garantindo-se a ascensão para A2 aos 
funcionários A1 com mais de 90 dias na carreira.

4. Incluir entre as ausências autorizadas (luto) o falecimento de enteados.

5. Adesão ao protocolo para prevenção de conflitos da Convenção Coletiva 
assinada com a Fenaban, definindo como canal específico a Diref.

6. Ascensão profissional e comissionamento: criar mesa temática para 
discussão de critérios sobre o tema, com prazo de 120 dias, com pelo menos 
uma reunião mensal.

7. PLR - Manter o modelo do acordo coletivo 2011/2012, garantindo que 
nenhum escriturário receberá menos que o valor do módulo básico da 
Fenaban (CCT 2012/2013), e que nenhum comissionado receberá menos 
que o valor pago aos caixas executivos. Assim, o BB pagará PLR para 117 
mil funcionários, sendo no primeiro semestre: Escriturários: R$ 3.303,60

Caixas executivos: R$ 3.674,97 Comissionados: 45% do VR mais módulo 
bônus (baseado em ATB e não no Sinergia).

8. SACR

Concorrência de comissionados a remoção - Permitir que o comissionado 
concorra a remoção sem necessidade de dispensa da comissão.

Preenchimento de vagas de escriturários em todas as dependências do banco 
será por remoção automática (SACR) ou por nomeação de concursados.

9. Incorporação da verba de gratificação semestral de 25% - GS será 
incorporada em todas as verbas em que há incidência, para simplificar a 
folha de pagamento, sem nenhum prejuízo salarial ao funcionário.

10. Manutenção de cláusulas do acordo coletivo 2011/2012 - Serão 
mantidas todas as cláusulas que não foram objeto de alterações na presente 
proposta, inclusive a trava contra o descomissionamento arbitrário, que 
exige do banco três avaliações insatisfatórias e consecutivas de 
desempenho.

Jornada de 6h para comissionados

Será ainda assinado o seguinte aditivo, separado do acordo coletivo:

 Implantar até janeiro/2013 novo plano de comissões com jornada de 
6 horas para determinados cargos comissionados.

 Instalar Comissão de Conciliação Voluntária (CCV) para analisar 
propostas de acordo individual sobre o tema, tão logo implantado o plano.

Os sindicatos que aderirem ao acordo macro da Contraf-CUT se 
comprometem a suspender por 180 dias, contados da implantação do novo 
modelo, as ações judiciais promovidas pelos sindicatos relativas às 
comissões do novo plano, independentemente da fase processual. 

 Fonte: Contraf-CUT

VEJA AS CONQUISTAS DA 
CAMPANHA NACIONAL 2012 NO BB

que haja necessidade do 
serviço ou disponibilidade do 
bancário.
 
A compensação deve ocorrer 
dent ro  da  jo rnada  de  
trabalho.
 
O saldo de horas deverá ser 
a n i s t i a d o  a p ó s  1 5  d e  
dezembro. Ou seja, nenhum 
bancár io  deverá  fazer  
compensação a partir dessa 
data. O Sindicato também 
rechaça e pede que seja 
denunciado qualquer tipo de 
coação como listas ou tabelas. 
 
“Qualquer caso que venha a 
ferir o que está firmado deve 
ser relatado imediatamente 
ao Sindicato”, afirma o 
Presidente do Sindicato dos 
Bancários de Jacobina e 
Região, Cristener Inácio.

prolongadas durante a jornada de 
trabalho e no exercício de suas 
funções. São mais comuns em 
relações hierárquicas autoritárias, 
em que predominam condutas 
negativas, relações desumanas e 
aéticas de longa duração, de um 
ou mais chefes dirigida a um ou 
m a i s  t r a b a l h a d o r e s  ( a s ) ,  
desestabilizando a relação da 
vítima com o ambiente de trabalho 
e a organização. O Assédio Moral 
envolve ameaças, exclusão social, 
desmoralização, sobrecarga, 
desvio de função sem justificativa 
prévia, tarefas acima ou abaixo do 
conhecimento do trabalhador, 
insultos, distinção por sexo, 
e x c l u s ã o ,  p r e c o n c e i t o ,  
advertências injustas e coação. 
Enfim, uma série de atitudes que 
geram danos a saúde física e/ou 
m e n t a l ,  c a u s a n d o  b a i x a  
produtividade e demissões. Em 
tempos de metas abusivas, houve 
um aumento considerável de 
denúncias e reclamações. Isto 
precisa ter fim.

PLR - O banco apresentou como proposta para a 
PLR 2012 distribuir até 9% do lucro líquido do 
banco, conforme autorização do DEST, seguindo a 
regra proposta pela Fenaban (90% do salário + R$ 
1.540,00 fixos), não limitado ao montante de R$ 
8.414,34 da proposta da federação dos bancos. 

Além disso, o banco propõe 2% do lucro líquido 
distribuído de forma linear a título de PLR adicional 
e 3% do lucro líquido, também de forma linear, a 
título de PLR Social.

Piso - Segundo a proposta do BNB, os empregados 
contratados como analistas bancários ingressarão 
com remuneração mínima de R$ 1.892,00, definida 
como salário de ingresso. Após 90 dias, os 
empregados que em 01.09.2012 estiverem 
recebendo salário de ingresso migrarão para a 
referência Analista Bancário 3. 

PCR - Em relação ao PCR (Plano de Carreiras e 
Remuneração), o BNB se comprometeu em buscar 
uma solução para a revisão do plano junto ao Dest, 
defendendo a proposta construída no grupo de 
trabalho. Também garantiu que vai estabelecer 
calendário de negociação com a Comissão Nacional.

VEJA AS CONQUISTAS DA 
CAMPANHA NACIONAL 2012 NO BNB
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