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FOLHA BANCÁRIA
QUATRO MAIORES BANCOS 

DO PAÍS LUCRARAM 

R$ 43 BI NO 1º SEMESTRE

O lucro somado dos quatro maiores ban-
cos de capital aberto do país (Banco do Brasil, 
Bradesco, Itaú, e Santander) no primeiro semes-
tre de 2019 chegou a R$ 42,9 bilhões, com cres-
cimento médio de 20,4% em doze meses e renta-
bilidade variando entre 17,4%, no Banco do 
Brasil (BB) e 23,6% no Itaú Unibanco. No caso 
do Santander, a unidade brasileira foi responsá-
vel por 29% do resultado global do banco.

Nas costas dos clientes e dos bancários
Os bancos seguem ganhando com a pres-

tação de serviços e a cobrança de tarifas. No 1º 
semestre de 2019, um total de R$ 55,8 bilhões 
saíram dos bolsos dos clientes e foram parar nas 
contas dos bancos. Em média 5,3% a mais do 
que no mesmo período do ano anterior.

Essa receita secundária cobre com folga 

Quanto à rede de agências, Santander abriu 
40 novas agências em doze meses. No Itaú, por 
sua vez, foram fechadas 199 agências físicas no 
mesmo período (195 apenas no segundo trimes-
tre) e abertas 36 agências digitais, as quais já so-
mam 196 unidades. Bradesco e Banco do Brasil 
fecharam, respectivamente, 119 e 48 unidades, 
em um ano. O BB já conta com 162 escritórios 
(agências) digitais, 9 deles foram abertos de 
junho de 2018 a junho de 2019.

As apostas e os investimentos dos bancos 
seguem no sentido da priorização pelo atendi-
mento digital. Agências digitais, agências-café 
(com outros espaços e serviços no mesmo ambi-
ente do atendimento bancário – o que traz gran-
des preocupações quanto a segurança desses 
ambientes; além da condição de trabalho/saúde 
desses bancários), aplicativos para smart-
phones, inteligência artificial, entre outros.

Digitalização das agências

as despesas de pessoal dessas instituições, in-
cluindo-se, nessa conta, o pagamento da Partici-
pação nos Lucros e/ou Resultados (PLR). A co-
bertura das despesas de pessoal mais PLR por 
essa receita secundária dos bancos variou entre 
115% (no BB) e 198,3% (no Santander – co-
brindo quase duas folhas de pagamento). No 
Itaú, a cobertura foi de 161,0%.
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ECONOMIA

Com a justificativa de movimentar a economia, o 
governo Bolsonaro anunciou mudanças em relação 
aos saques do FGTS. Além de poder sacar até R$ 
500 das contas ativas de acordo com calendário di-
vulgado esta semana, trabalhadores também pode-

rão optar pela realização de um saque anual, a partir 
de 2020, no mês de seu aniversário.

Porém, é preciso estar atento. O que parece uma 
boa oportunidade, é na realidade uma armadilha. 
Todos que optarem pelo saque-aniversário e forem 
demitidos não terão direito de sacar o valor total do 
FGTS. Mesmo que o trabalhador se arrependa e 
opte pelo saque-rescisão, ele só terá acesso aos 
valores da conta após dois anos.

Sendo assim, é preciso deixar claro: a nova mo-
dalidade de saque do FGTS é mais prejudicial do 
que benéfica aos trabalhadores. Além disso, ela 
contraria a principal razão de existência do Fundo 
de Garantia, que é dar segurança financeira aos 
trabalhadores em momentos de dificuldade.

SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS

 É ARMADILHA PARA OS

 TRABALHADORES

Após denúncia do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região, ao menos 18 agências do 
Santander foram autuadas pela Polícia Federal por não 
estarem com os planos de segurança atualizados. O ban-
co espanhol retirou as portas giratórias dessas e de ou-
tras unidades em São Paulo e em outros locais do país 
sem antes notificar a PF e sem aprovação prévia do 
órgão.

A fiscalização dos itens de segurança das agências 
bancárias é atribuição da Polícia Federal. Para qualquer 
alteração, inclusão ou exclusão desses dispositivos, de-
ve ser feito um aviso prévio à PF, que fará vistoria no lo-
cal e, a partir da aprovação da mesma, o plano de segu-
rança será atualizado.

“Em que pese o banco afirmar categoricamente que 
vem investindo em tecnologias de segurança nessas 
agências, e que estava em dia com a regulamentação da 
PF, os trabalhadores têm reivindicado o retorno das 
portas de segurança. Em pelo menos duas mesas de ne-
gociação, porém, o banco se nega a atender essa reivin-
dicação e afirma que as novas tecnologias são eficien-
tes”, disse a dirigente sindical e bancária do Santander 
Lucimara Malaquias.

“O sindicato segue reivindicando a reinstalação das 

portas de segurança, principalmente nas unidades situa-
das em locais da cidade que oferecem mais riscos. As 
agências que já estão atendendo sem portas permanece-
rão sendo monitoradas pelo sindicato, e no caso de algu-
ma ocorrência, os bancários devem nos acionar ime-
diatamente”, orientou a dirigente.

O banco se comprometeu, na última negociação 
ocorrida no dia primeiro de agosto, a atualizar bancários 
e vigilantes sobre os novos dispositivos de segurança. 
“Vamos acompanhar e cobrar esse comprometimento”, 
afirmou Lucimara.

SANTANDER

SANTANDER AUTUADO PELA POLÍCIA FEDERAL



O governo Bolsonaro tem propagandeado que a 
Caixa seria o “banco da inclusão” por conta da con-
vocação de duas mil pessoas com deficiência, deci-
são só tomada após a judicialização do evidente 
desrespeito pela Caixa da lei de cotas para PCDs, 
mas na prática o banco descrimina os trabalhadores.

Os empregados da Caixa realizam nesta quarta-
feira (14) o lançamento da campanha “Saúde 
Caixa para Todos”. A data foi definida durante o 
último Congresso Nacional dos empregados da 
Caixa (Conecef), realizado no início de agosto. “Va-
mos reforçar a importância da mobilização contra o 
CGPAR 23, que destrói nossos planos de saúde, mas 
também reforçando a inclusão dos novos emprega-
dos, em especial as pessoas com deficiência. A 
Caixa é o que é graças aos empregados. Mobiliza-
dos nós avançamos”, afirmou Fabiana Uehara, co-
ordenadora do GT Saúde Caixa, secretária da Cul-
tura da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e representante 
da confederação nas negociações com o banco.

O banco interpôs recurso contra a decisão do 
TRT da 10ª Região, que condenou a Caixa a cum-
prir, imediatamente, a cota legal de contratação de 
pessoas com deficiência (PCD), como prevê a Lei 
8.213/91. Em análise do recurso, a presidente do 
TRT10 sobrestou o processamento do recurso da 
Caixa. Ou seja, o processo aguardará julgamento do 
STF sobre a competência para processar e julgar 
demandas quanto a concursos e admissão de novos 

CAIXA

EMPREGADOS DA CAIXA LANÇAM 

CAMPANHA

 “SAÚDE CAIXA PARA TODOS”

 

empregados em empresa pública. Apenas quando o 
STF decidir se a Justiça do Trabalho é competente 
para apreciar esse tipo de matéria, a ação civil públi-
ca (ACP) retornará ao seu curso.

Cobrança
Na última sexta-feira (9), a CEE cobrou da dire-

ção da Caixa uma resposta ao ofício enviado em 
março, que requereu o cumprimento do parágrafo 
oitavo da cláusula 32 do ACT, com a apresentação 
de relatório atuarial e balancetes mensais do exer-
cício de 2017. O documento cobrou também dados 
e documentos para possibilitar uma melhor análise 
do Saúde Caixa e, por consequência, viabilizar a 
boa-fé da negociação coletiva, com base no 
princípio da transparência.

“É um completo absurdo! É discriminação 
escancarada contra os trabalhadores com deficiên-
cia. Inclusive, soubemos de convocados que desis-
tiram da posse ao serem informados que não terão 
direito ao plano de saúde. Essa atitude desrespeita o 
Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados, que 
garantiu após difícil negociação, amparada na luta 
dos bancários, o Saúde Caixa para todos”, enfatiza 
Dionísio.

Além de utilizar a contratação de pessoas com 
deficiência para manipular a opinião pública em fa-
vor do governo, a direção da Caixa está discrimi-
nando os trabalhadores convocados. De acordo 
com denúncias recebidas pelo Movimento Sindical, 
o banco tem informado aos PCDs que a contração 
deles não dá direito ao plano de saúde da instituição, 
o Saúde Caixa.

“Dados da própria Caixa mostram que o índice 
de trabalhadores com deficiência é de apenas 
1,42%, menos de 1/3 do exigido pela legislação 
(5%). A convocação desses trabalhadores, apro-
vados no concurso de 2014, é fruto de ação judicial 
impetrada pela Contraf-CUT, que conta com o Sin-
dicato como assistente. Agora, mesmo alardeando 
essas contratações como política de inclusão do 
governo, a Caixa apresentou recurso, escancarando 
a hipocrisia da sua direção e do próprio governo”, 
critica o coordenador da CEE/Caixa, Dionísio Reis.
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CAMPANHA SALARIAL

Confira as verbas que serão reajustadas em 1º 
de setembro de 2019

O presidente do Sindicato, Edmilson Trevizan, 
lembra que o reajuste não é um presente dos bancos, 
mas um resultado da mobilização dos bancários. 
“Os acordos que fizemos em 2018 são exemplos de 
resistência contra a Reforma Trabalhista. Não foi 
fácil manter todos os direitos previstos na nossa 
Convenção Coletiva. Os bancos queriam retirar 
algumas cláusulas, mas nossa mobilização surtiu 
efeito e os bancários de todo o Brasil não só segui-
rão com seus direitos protegidos até agosto de 2020, 
mas também garantiram reajuste salarial e em diver-
sas outras verbas com aumento real”, analisa.

– Salário;

Assim, 12 verbas salariais, além do limite e dos 
valores fixos da PLR, terão aumento. Para conhecer 
o exato percentual do reajuste, os bancários terão 
que esperar até o 8º dia útil de setembro, quando é 
divulgado o INPC de agosto. Em julho, o índice 
ficou em 0,10%.

Os bancários ainda vão colher, em 2019, os fru-
tos da campanha salarial de 2018. Mobilizados, en-
cerraram as negociações com a direção do banco, no 
ano passado, a partir de um acordo válido por dois 
anos, que garantiu reajuste, em 1º de setembro, de 
acordo com o INPC mais 1% de aumento real.

CONHEÇA AS 14 VERBAS DOS 

BANCÁRIOS QUE SERÃO REAJUSTADAS 

EM SETEMBRO DE 2019

Santander: Antecipação até 20 de setembro de 
2019 | 2ª parcela até 3 de março de 2020;

Banco do Brasil: Até 10 dias uteis após a 
distribuição de lucros e dividendos aos acionistas. 
Os pagamentos costumam acontecer em setembro e 
março;

Caixa: Antecipação até 30 de setembro de 2019 | 
2ª parcela até 31 de março de 2020.

*As datas serão atualizadas conforme divulga-
ção das instituições financeiras.

Bradesco: Antecipação até 20 de setembro de 
2019 | 2ª parcela até 3 de março de 2020;

Itaú: Antecipação até 20 de setembro de 2019 | 
2ª parcela até 3 de março de 2020;

Data de pagamento da PLR 2019 – 2020*

–  Auxilio Refeição;

–  Auxílio Creche/Babá;

–  Gratificação de Compensador de Cheques;
–  Gratificações de Caixa;

– 13ª Cesta- Alimentação;

–  Auxílio Funeral;
–  Auxílio Filhos com Deficiência;

–  Adicional por Tempo de Serviço (ATS);
–  Ajuda para Deslocamento Noturno;

– Limite da PLR.
– Valores fixos da PLR;

– Despesas com requalificação profissional de 
bancário demitido sem justa causa;

– Indenização por Morte ou Incapacidade De-
corrente de Assalto;

PLR, gratificações, 13ª Cesta-alimentação, 
auxílio creche…Nada disso caiu do céu ou nos foi 
dado de presente pelos bancos. Os direitos que 
possuímos hoje são resultados de muitas lutas, 
travadas há décadas por diversas gerações de 
bancários. Ano a ano, sempre que nos unimos e nos 
organizamos, fomos conquistando aumentos reais e 
até novos direitos, que se materializam nas mais de 
60 cláusulas da nossa atual CCT.
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