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BANCOS PRIVADOS CORTARAM QUASE 7 MIL POSTOS DE TRABALHO ATÉ SETEMBRO

Os bancos privados que operam no país fecharam 
6.977 postos de trabalho entre janeiro e setembro de 2013, 
andando na contramão da economia brasileira, que gerou 
1,323 milhão de novos empregos no mesmo período. Além 
dos cortes, o sistema financeiro manteve a prática de 
rotatividade de mão de obra alta, mecanismo perverso que 

 bancos usam para reduzir despesas de pessoal.
Os dados constam na Pesquisa de Emprego 

Bancário (PEB) divulgada no dia 29.10, pela Contraf-CUT, 
que faz o estudo em parceria com o Dieese, com base nos 
números do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego 
(Caged), do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

«Apesar dos lucros bilionários e da mais alta 
rentabilidade do sistema financeiro internacional, os bancos 

asileiros, principalmente os privados, seguem demitindo 
abalhadores, cortando postos de trabalho e usando a 

rotatividade para reduzir a massa salarial", aponta Carlos 
Cordeiro, presidente da Contraf-CUT. "Por isso vamos 

ntinuar lutando contra as demissões, por mais 
contratações e pelo fim da rotatividade, como forma de 
proteger e ampliar o emprego.»

Segundo o Caged, os bancos brasileiros 
contrataram 30.417 bancários entre janeiro e setembro e 
desligaram 33.177. No total do sistema financeiro, foram 
fechados 2.760 postos de trabalho. O Caged não discrimina 

a evolução do emprego por empresa; apenas por setor. 
 Considerando que a Caixa Econômica Federal 
apresentou um saldo positivo de 3.982 empregos nos 
primeiros nove meses do ano e como o Banco do Brasil e 
demais bancos públicos mantiveram quadros de 
funcionários estáveis no período, fica evidente que os 
cortes nos postos de trabalho se concentraram mais uma 
vez nos bancos privados.
 No sistema financeiro, a concentração de renda é 
ainda maior. No Itaú, por exemplo, os executivos da 
diretoria receberam em 2012, em média, R$ 9,05 milhões 
por ano, o que representa 191,8 vezes o que ganha o 
bancário do piso. No Santander, os diretores embolsaram 
R$ 5,62 milhões no ano passado, o que significa 119,2 
vezes o salário do caixa. E no Bradesco, que pagou R$ 5 
milhões no ano aos seus diretores, a diferença é de 106 
vezes. Ou seja, para ganhar a remuneração mensal de um 
executivo, o caixa do Itaú tem que trabalhar 16 anos, o 
caixa do Santander 10 anos e o do Bradesco 9 anos.
 "Precisamos transformar o crescimento em 
desenvolvimento econômico e social, o que passa por 
melhoria de salário e mais emprego, como forma de 
valorizar o trabalho, distribuir renda e melhorar a 
qualidade de vida da população", conclui o presidente da 
Contraf-CUT.
Contraf-CUT com Dieese

Significados da vitoriosa Campanha Salarial dos Bancários
A categoria bancária – 
513 mil pessoas em todo 
o país – produziu um belo 
espetáculo de unidade e 
c onqu i s t ou  v i t ó r i a s 
importantes na última 
campanha salarial. Os 
resultados, é importante 
ressaltar, representam 
ganhos  para  ou t ros 

setores da economia brasileira e é um exemplo positivo 
de negociação coletiva para outras categorias de 
trabalhadores/as.

 O reajuste salarial de 8% vai acrescentar R$ 
2,861 bilhões na economia em um ano. Além desse 
valor, que se refere apenas a pagamentos de salários, 
serão injetados na economia nos próximos 12 meses 
mais R$ 5,318 bilhões da PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados), sendo que uma parte considerável será 
paga agora, após a assinatura do acordo; e, R$ 429,14 
milhões de pagamento do auxílio refeição e 
alimentação. Isso sem contar a cláusula inovadora 
conquistada esse ano – o vale cultura de R$ 50, que 
beneficiará trabalhadores/as bancários/as que 
recebem até cinco salários mínimos, que vai injetar 
outros R$ 113 milhões a mais em um ano.

 Somando todos esses valores, serão injetados 
na economia brasileira, entre salários e benefícios, R$ 
8,722 bilhões (14,5% superior à campanha do ano 
anterior).

 Esses recursos financeiros, considerando a 
grande capilaridade da categoria bancária, ajudarão 

economias locais, mas também as grandes metrópoles, 
com impactos positivos no comércio varejista em geral, 
em restaurantes, supermercados e em estabelecimentos 
de cultura, ou ainda em setores de serviços, como 
estabelecimentos educacionais e de cuidados pessoais, 
gerando assim, um movimento positivo nesses setores.

 Outro significado importante da resistência 
durante os 23 dias de greve e do acordo bem sucedido dos 
bancários é o exemplo para outras categorias, que deve 
influenciar positivamente nas negociações importantes do 
segundo semestre que ainda estão em curso, como 
Petroleiros, Metalúrgicos, Professores, Alimentação, além 
de outras categorias.

 Muitos comentaristas de plantão anunciavam um 
ano fraco para as negociações coletivas. Vimos no primeiro 
semestre que, apesar das dificuldades, 85% das 
categorias registraram reajuste salarial acima da inflação. 
Inconformados, esses comentaristas começaram a dizer 
que o desempenho da economia teria impacto negativo 
sobre as negociações apenas no segundo semestre. O 
acordo dos bancários mostra o contrário: a organização 
dos trabalhadores por uma luta justa garantiu a conquista 
dos direitos e ainda, com impactos positivos por toda 
economia.

 As trabalhadoras e os trabalhadores bancários 
estão de parabéns, porque são exemplo de superação das 
amarras à negociação existentes na legislação atual, 
porque conquistaram avanços importantes e inovadores e 
deram uma respostas àqueles que desenhavam um 
quadro pessimista sobre as negociações coletivas em 
2013.

Vagner Freitas 
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Editorial
 

Sindicato é para lutar
 A luta por dignidade continua na 
categoria bancária. Nesta campanha salarial 
2013, a categoria veio para a luta de forma 
consciente, aguerrida e corajosa, pressionando 
banqueiros e governo federal por melhores 
salários e melhores condições de trabalho. Foi 
uma greve longa, desgastante e de difícil 
negociação, onde no final, para todos nós, 
apesar dos ganhos, fica a sensação de que tudo 
poderia ser melhor “se” isso ou aquilo fossem 
feitos de outras formas.
 O certo é que os bancários, de forma 
soberana, após 23 dias de greve, a maior da 
categoria em mais de 20 anos, conquistaram 
aumento real de salário pelo décimo ano 
consecutivo, valorização do piso, melhoria da 
PLR e outros avanços econômicos e sociais. Em 
assembleias realizadas em todo o país os 
bancários deliberaram pelo retorno ao trabalho, 
aceitando a última proposta apresentada pelos 
patrões. Parabéns a toda categoria que soube 
travar um bom embate com o segmento mais 
poderoso do capitalismo. A partir de agora, todos 
os bancários do Brasil precisam se debruçar 
sobre a próxima campanha salarial, já 
debatendo novas estratégias de como tornar 
uma greve mais breve e vitoriosa. Afinal, 
sindicato é para lutar e somos todos nós!

Bahia soma 154 ataques contra agências em 2013
As cenas de agências bancárias destruídas por conta dos 
ataques são rotinas na Bahia. Somente neste ano foram 154 
ocorrências. Média de um caso a cada dois dias. As explosões 
são mais comuns. No total, 72. O último registro aconteceu 
nesta madrugada, no Banco do Brasil de Candeal, a 168 
quilômetros de Salvador.As quadrilhas especializadas também 
recorrem a outras modalidades, como os assaltos e os 
arrombamentos, com 31 e 25 casos, respectivamente. As 
tentativas frustradas somam 26 ocorrências.

Com o maior número de agências no Estado, o BB é o líder em 
ataques, 63 no total. Depois aparece o Bradesco, com 55 
registros. Os demais bancos somam 36 casos. Os números 
mostram que o descaso com a segurança continua.As 
organizações financeiras preferem se omitir e jogam toda a 
responsabilidade para o Estado. Um desrespeito com a vida dos 
trabalhadores e dos consumidores.

SEEB-BA

PL 4.330/04 perde força, mas convém 
vigilância permanente

As  mob i l i zações  e  p ressões  do 
movimento s indical  contra o PL 
4.330/04, que pretende regulamentar as 
relações de trabalho terceirizado no País, 
em discussão na Câmara, suscitaram 
ampla e severas críticas ao projeto que 
partiram de instituições como o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).

Os juízes do Trabalho (Anamatra), a OAB, os TRTs, os pesquisadores 
do mundo do trabalho, os auditores fiscais da Receita Federal do 
Brasil (Anfip), e os do Trabalho (Sinait) também se posicionaram 
publicamente contra o projeto e contribuíram para amplificar as 
opiniões abalizadas contra o projeto.

Há um mês era tida como líquida e certa a sua aprovação na CCJ ou 
no plenário, tanto faz, pois a bancada empresarial-patronal tem 
ampla maioria na Câmara dos Deputados. Mas, agora, a correlação 
de forças sociais foi modificada e dificilmente, salvo amplo acordo, o 
projeto poderá ser aprovado nos moldes em que foi apresentado 
pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PMDB-BA).

O presidente da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-
RN), a despeito de quaisquer simpatias pelo texto, não poderá fazê-
lo sob pena de criar um conflito instransponível em relação às forças 
sociais e políticas que se opõem ao projeto.

Não há autoridade maior neste tema, depois do movimento sindical, 
em condições de apontar as mazelas que uma lei nessa direção 
poderia causar ao tecido social brasileiro se fosse aprovada. "(...) 
certamente provocará gravíssima lesão social de direitos sociais, 
trabalhistas e previdenciários no País", aponta o documento dos 
ministros do TST.

O PL 4.330/04 perdeu força e apelo. A comissão geral (debate 
público), realizada pela Câmara na última quarta-feira (18), 
demonstrou que há divergências instransponíveis em relação ao 
relatório de Arthur Maia. Só os empresários o apoiam!

Os documentos contrários ao projeto divulgados por várias 
instituições demonstraram dois aspectos que ainda não haviam 
transparecido no debate: 1) que não era apenas o movimento 
sindical que se batia contra o projeto, e 2) que os empresários são o 
único segmento que o apoiam. E, portanto, estão isolados social e 
politicamente nesse tema.

Marcos Verlaine – Jornalista

Caldeirão Grande: agências do Banco do Brasil 
e Bradesco foram explodidas durante a madrugada

 Cerca de cinco elementos explodiram a 
agência do Banco do Brasil e o posto de atendimento 
do Bradesco da cidade de Caldeirão Grande na 
madrugada do dia 31.10. Segundo informações de 
populares, a ação ocorreu por volta das 2 horas da 
manhã.
 Os elementos estavam em um VW Voyage 
branco e após a ação fugiram em direção a região da 
cidade de Ponto Novo. No local a quadrilha deixou para 
trás uma mochila contendo explosivos e cartuchos de 
espingarda calibre 12.
 A explosão foi tão forte que praticamente 
toda a cidade acordou assustada e várias casas 
vizinhas às agências foram danificadas. Um carro que 
estava em uma garagem em frente ao local da 
explosão também ficou avariado. Desde a madrugada 
que Policiais Militares, Civis e agentes do GARCIF 
monitoram as estradas da região em busca de 
informações que levem até a esta quadrilha.

Bahia Acontece
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BB: banco público cada vez mais 
privado e estrangeiro. Bom para quem?

 A decisão anunciada pelo governo federal 
no dia 24.10, de aumentar de 20% para 30% a 
participação estrangeira no capital do Banco do 
Brasil, só colabora para que o banco se afaste mais 
um pouco de seu papel de empresa pública voltada 
para os interesses da população brasileira. 
Vender ações significa vender fatias de controle e 
poder de decisão sobre as políticas do banco. O 
governo federal detém mais de 50% do capital e 
teoricamente controla o BB, indica a maioria dos 
membros de seu Conselho de Administração e 
define as estratégias, investimentos e políticas do 
banco. Mas esse controle ficará cada vez mais 
ameaçado. 
 Com uma fatia tão expressiva de capital, os 
investidores estrangeiros reivindicarão a presença 
de seus representantes no mais alto órgão de 
admin i s t ração  do  banco,  como fizeram 
recentemente com a Petrobrás. Farão isso para 
defender os seus próprios interesses, e não os 
interesses nacionais.
 Dirão os defensores da venda do BB a 
estrangeiros que o capital será pulverizado e que 
não há como os acionistas se juntarem para 
controlar fatias do banco. Lembramos, em 
contraponto, que os abutres se juntam em bandos 
para atacar. Assim farão os capitalistas estrangeiros 
- somarão suas fatias para enfrentar o governo 
federal e os interesses soberanos do Brasil.
Se os estrangeiros tivessem um poder maior, o BB 
teria tido a atuação anticíclica de emprestar 
grandes volumes de dinheiro e turbinar a economia 
para tirar o Brasil da crise mundial de 2008? Teria 
puxado o movimento de redução das taxas de juros 
e do spread bancário, barateando o crédito para 
empresas e pessoas físicas, tirando milhões de 
clientes dos bancos privados? Ou estaria fazendo a 
política de alguns bancos privados, que combatem 
as políticas de incentivo à economia, feitas pelo 
governo por intermédio dos bancos públicos? 
 Tão relevante quanto essas questões é o 
inferno das relações de trabalho. O BB, que um dia 
foi uma boa empresa para se trabalhar, está 
piorando dia a dia. Os funcionários não aguentam 
mais tanta pressão por metas, mudança diária nas 
estratégias e falta de orientações claras da direção. 
Os trabalhadores se sentem desrespeitados 
diariamente. Infelizmente, o aumento da 
participação estrangeira tende a piorar esse 
quadro, pois a cobrança por metas e resultados só 
vai crescer, uma vez que o investidor externo 
sempre vai querer mais para valorizar seu capital.
 Por tudo isto, a Contraf-CUT se posiciona de 
maneira clara contra a decisão de aumentar a 
participação estrangeira no capital do BB. 
 O Banco do Brasil é uma empresa pública e 
deve atender aos interesses da população brasileira 
e não aos interesses dos investidores estrangeiros.
Contraf-CUT

Atenção à compensação  
de horas da greve na Caixa

 O comando nacional reforça que o acordo 
estabelece que as horas da greve sejam compensadas até 
dia 15 de dezembro, podendo o empregado pagar no 
máximo uma hora por dia. Há um entendimento 
equivocado por parte de alguns gestores de que os 
empregados têm que fazer uma hora “cheia” a mais por 
dia. Trata-se de um equívoco.
 A greve trouxe um modelo de compensação 
diferente. Com ele, os trabalhadores tiveram uma anistia 
direta de 71% das horas paradas. No caso de o 
empregado realizar duas horas além de seu expediente, 
uma vai para a compensação da greve e a outra é 
computada como hora-extra.
 Na mesa de negociação, os representantes dos 
bancos queriam que a compensação fosse feita em 180 
dias. O movimento sindical conseguiu derrubar essa 
exigência e alcançou um acordo melhor do que dos anos 
anteriores, quando os empregados podiam compensar 
em até duas horas diárias.
 “O acordo coletivo está acima de qualquer 
orientação normativa do banco. A Siate com suas 
orientações tem confundido muita gente. Esperamos que 
a desinformação não tenha sido gerada por má fé da 
Caixa. O novo molde de compensação de horas-greve é 
fruto de nossa luta, que foi muito forte e arrancou 
conquistas na Caixa”, afirma Dionísio Reis, dirigente 
sindical integrante da CEE/Caixa.
 O pagamento das horas-greve ocorre de 18 de 
outubro a 15 de dezembro e deve respeitar limite de uma 
hora por dia
Seeb-SP

MESMO COM LUCRO DE R$ 11,2 BI, ITAÚ
 CORTOU 2.883 EMPREGOS ATÉ SETEMBRO

 Apesar do lucro líquido recorrente de R$ 11,156 
bilhões nos nove primeiros meses de 2013, com 
crescimento de 5,8% em 12 meses e 11% no terceiro 
trimestre, o Itaú fechou 2.883 empregos no período, na 
contramão da economia brasileira que abriu 1,323 
milhão de vagas entre janeiro e setembro deste ano. 
 O número total de empregados na holding do 
Itaú em setembro de 2013 foi de 87.440, com 
fechamento de 2.987 postos de trabalho em relação a 
setembro de 2012, uma queda injustificável de 3,3%. 
Apenas nos últimos três meses foram eliminados 619 
empregos. 
 "Os números do balanço mostram o descaso do 
Itaú com o emprego, pois o banco seguiu demitindo, 
praticando rotatividade e eliminando vagas, piorando 
ainda mais as condições de trabalho e prejudicando o 
atendimento aos clientes e à população", avalia o 
funcionário do banco e presidente da Contraf-CUT, 
Carlos Cordeiro.
 Trata-se de um modelo nocivo que enriquece 
um punhado de executivos, mas escancara a gritante 
concentração de renda no setor financeiro, o que não 
pode continuar. O Brasil, enquanto sexta economia do 
planeta, não pode permanecer na vergonhosa posição 
de 12º país mais desigual do mundo,
Fonte: Contraf-CUT
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BNB- AFBNB move ação contra a CAPEF
 A AFBNB (Associação dos Funcionários do 
BNB) move ação judicial contra a CAPEF (Caixa de 
Previdência dos Funcionários do BNB) na 3ª Vara Cível 
de Brasília, a fim de garantir a devolução do benefício 
previdenciário não pago relativo aos últimos cinco 
anos. A intenção é assegurar o direito futuro dos 
funcionários que completem 30 anos inseridos no 
plano BD (plano de aposentadoria dos funcionários 
anteriores a 1998) ou que já tenham concluído o 
número de contribuições.

 Por ter s ido lançada pela ent idade 
representativa AFBNB, a medida é válida para todos os 
associados – inclusive para os posteriores ao início da 
ação, segundo advogados da entidade.
 Na interpretação da AFBNB, houve 
incoerência interpretativa do artigo terceiro, inciso I, 
da Lei Complementar nº 108, de3 2001, que trata das 
regras aplicadas nos planos de benefícios de entidades 
diversas. Há ainda pontos importantes que denotam 
ação direta de inconstitucionalidade (Adins 1.770 e 
1.721) ao exigir a saída do empregado da 
aposentadoria espontânea.

SEEB-BA

Mobilização põe fim ao pesadelo dos 
torpedos de cobrança de metas

 Uma das mais emblemáticas conquistas 
relacionada à saúde dos bancários da Campanha 
Nacional de 2013 foi a proibição do envio de SMS 
para o celular particular dos trabalhadores para 
cobrar metas e resultados. A prática abusiva e 
invasiva, implantada por boa parte dos bancos, 
tornou-se cada vez mais comum nos últimos 
anos,  conso l idando-se como mais  um 
instrumento de pressão em cima dos bancários. 
 Na maioria das vezes, o envio de torpedos 
de cobranças chegava a ser diário, o que, 
invariavelmente, gerava angústia, preocupação e 
ansiedade, comprometendo diretamente a saúde 
e a qualidade de vida dos bancários. Não à toa o 
estresse, a fadiga, os distúrbios do sono e os 
transtornos mentais como a depressão são 
problemas recorrentes na categoria em todo o 
Brasil. 
 A cláusula 36ª da Convenção Coletiva, 
que proíbe o envio de SMS, deve ser celebrada, 
pois significa uma importante vitória para a 
categoria. 
Dos 37.097 bancários que responderam à 
consulta nacional realizada em julho deste ano 
pelos sindicatos em preparação da Campanha 
2013, 24.645 apontaram o fim das metas 
a b u s i v a s  c o m o  u m a  d a s  p r i n c i p a i s 
reivindicações, o que corresponde a 66,4% 
daqueles que participaram do levantamento. 
Na mesma consulta, 58,2% dos bancários 
apontaram o assédio moral como um problema 
crucial relacionado às condições de trabalho 
dentro dos bancos. 
 Para Walcir Previtale, secretário de Saúde 
do Trabalhor da Contraf, o fim do SMS, assim 
como a proibição da divulgação de rankings 
individuais de desempenho, conquistada em 
2011, representam avanços fundamentais no 
combate ao assédio moral, assim como o aditivo 
que reduz de 60 dias para 45 o prazo para 
apuração de denúncias de assédio moral. 
 Todas essas conquistas mostram um claro 
enfrentamento ao objetivo dos banqueiros de 
transformar os profissionais do sistema 
financeiro em vendedores, desvirtuando-os de 
suas reais funções de intermediação financeira, 
ferindo valores e convicções pessoais dos 
profissionais que se sentem coagidos a oferecer 
produtos e serviços inúteis aos clientes. 

Apesar do lucro de R$ 9 bi até setembro, 
Bradesco cortou 1.975 empregos

Mesmo com o estrondoso lucro 
líquido ajustado de R$ 9,003 bilhões 
nos nove primeiros meses de 2013, 
o Bradesco fechou 1.975 empregos 
no mesmo período, andando na 

contramão da economia brasileira que gerou 
1.323.461 postos de trabalho.

O número total de empregados da Holding em 
setembro de 2013 foi de 101.410, com fechamento 
de 2.690 vagas em relação a setembro de 2012 
(queda de 2,6% no quadro de funcionários). 
Conforme análise do balanço feita pela subseção 
Contraf-CUT do Dieese, o corte de 1.975 empregos 
em 2013 colaborou para que as despesas de pessoal 
crescessem apenas 6,1% em 12 meses e a cobertura 
dessas despesas pelas receitas de prestação de 
serviços mais renda de tarifas aumentasse de 
138,2% para 149,1%.

O lucro astronômico apurado significou um 
crescimento de 4,6% com relação ao mesmo período 
de 2012 (R$ 3,082 bilhões no 3º trimestre, com alta 
de 3,5% em relação ao trimestre anterior). O retorno 
sobre o patrimônio líquido médio foi de 18,4% (1,5 
ponto percentual abaixo da rentabilidade em 
setembro de 2012 e 0,4 ponto percentual abaixo do 
retorno no 2º trimestre de 2013).A carteira de 
crédito expandida cresceu 11,0% em doze meses, 
atingindo um montante de R$ 412,6 bilhões (2,5% 
no trimestre). As operações com pessoas físicas 
cresceram 10,9%, em 12 meses, chegando a R$ 
127,1 bilhões.

 Contraf-CUT Contraf-CUT 


