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Bancários da Caixa - Uma história de lutas e conquistas
Mais uma Campanha Nacional dos Bancários teve início. É hora dos empregados entrarem em cena na defesa por melhores condições de trabalho. 

É o momento do trabalhador da Caixa unir forças para continuar a sua trajetória de lutas e conquistas, que vem de longa data.

Década de 80: início da organização nacional dos bancários 
da Caixa

1984 – É realizado 1º Congresso Nacional dos Funcioná-
rios, que unifica a luta e aprova a minuta de reivindicações e 
organiza a maior paralisação da história dos trabalhadores da 
Caixa, que até então eram economiários.

1986 – Depois de um ano de luta, os trabalhadores conquis-
tam o direito a sindicalização, jornada de seis horas e passam a 
ser bancários. Empregados se sindicalizam em massa no país.

1990 a 2000 – Década da resistência - Perda de 20 mil 
empregados, Collor e FHC foram os responsáveis.

1990 – Fernando Collor de Mello assume a presidência, 
com discurso de caça aos marajás, dentre eles, os funcioná-
rios de estatais. Collor alegava que os funcionários de estatais 
tinham altos salários e que essas empresas eram deficitárias, 
e por essa razão, deveriam ser privatizadas. Com isso inicia-
-se o processo de privatização das grandes empresas públicas 
brasileiras, como por exemplo a Vale do Rio Doce, Companhia 
Siderúrgica Nacional, Usiminas, Sistema de Telefonia e Ener-
gia e bancos. A realidade mostrou que todas essas empresas eram viáveis 
economicamente e que o discurso do Collor era falso e tinha por objetivo 
favorecer os empresários.

A pressão contra os trabalhadores foi drástica, Collor demitiu mais de 
2500 empregados em 1991, houve um processo nacional de solidariedade, 

os colegas doavam um valor para ajudar a manter os demitidos. O movi-
mento sindical e associativo ficou mais de um ano lutando pela reintegração 
de todos os demitidos, que só viria na queda de Collor, com o governo de 
Itamar Franco.

1995 – Fenando Henrique Cardoso consolida o processo de privatização 
com destaque para os bancos. São privatizados quase todos os bancos públi-
cos do país como o Meridional, Minas Caixa, Banespa, Banerj, entre outros 
e o Governo incentiva, em alguns casos, com recursos públicos, o processo 
de fusão de bancos privados, aumentando o desemprego no setor. Graças 
ao processo de resistência dos trabalhadores e do apoio da população a 
Caixa, Banco do Brasil e a Petrobrás conseguem escapar da privatização. O 
custo da luta em defesa de que essas empresas se mantivessem públicas 
para o funcionário foi alto. Os trabalhadores ficaram anos sem reajuste 
salarial com perda de direitos e demissões. Essas empresas deixaram de 
servir como instrumento para a política de desenvolvimento do país. Diante 
dessa situação os trabalhadores e o sindicato estiveram juntos fazendo uma 
grande campanha em defesa dos bancos públicos, realizando paralisações e 
manifestações pelo emprego e condições de trabalho dignas.

1985 - Passeata dos bancários do ABC em greve

XI Conecef - 1995
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Campanha em defesa dos bancos públicos realizada 
pelos Sindicatos do País em 1995

1997 - Atividade dos Sindicatos do Nordeste 
em defesa da Caixa

Comitê Regional em Defesa dos Bancos Públicos - 1997. 
Vagner de Castro, presidente do Sindicato dos Bancários do 
ABC; Aloísio Bionde, escritor; Maria Rita Serrano, Seeb ABC; 

Deputado Vanderlei Siraque e Pinheiro, Fetec.

1998 - Maria Rita, representando o Sindicato, 
pressiona o presidente da Caixa, Sergio Cutolo, 

contra o reajuste de 0% oferecido pela empresa.

1998 – A Caixa edita a normativa RH 008, que previa a demissão imotivada 
e, nesse mesmo ano, abre concurso para técnico bancário sem os mesmos 
direitos dos trabalhadores da ativa. Foi o ápice do ataque do governo aos 
trabalhadores. Muitos foram demitidos e, somente depois de 10 anos de 
luta, o movimento sindical consegue a reintegração desses empregados.
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Século XXI - Campanha unificada 
fortalece categoria; governo Lula 

afasta ameaça de privatização

2000 - O movimento sindical muda a estratégia 
e defende a unificação das campanhas salariais 
dos bancos públicos e privados com negociação 
geral na mesa da Fenaban e com as pautas es-
pecíficas sendo negociadas na mesa Caixa. As 
campanhas e negociações até então eram feitas 
isoladamente no BB e na Caixa.

2002 – Lula ao assumir a presidência, diferente 
dos governos anteriores, fortalece as empresas 
públicas, utilizando-as como instrumento para o 
desenvolvimento econômico e social do País. Com 
a nova política econômica o País cresce gerando 
emprego e renda e melhorando as condições de 
vida da população.

2003 – Com a consolidação da Campanha Uni-
ficada os trabalhadores bancários, em especial 
dos bancos públicos, começam a ter conquistas 
importantes.

2004/2014 
Período marcado por greves e conquistas

Desde 2004 todos os acordos de bancários 
foram fechados com aumento real de salário. 
A distribuição da PLR e do piso salarial tiveram 
aumentos significativos neste período. Além de 
avanços em temas como assédio moral, ampliação 
da licença maternidade, e isonomia.

2010 - Dilma assume e utiliza os bancos pú-
blicos para baixar juros e ampliar crédito para a 
população. Número de agências e de empregados 
da Caixa tem crescimento expressivo.

2013 - Além das conquistas gerais, da cam-

panha nacional unificada – como por exemplo o 
vale-cultura e a proibição de envio de torpedos 
para o trabalhador, cobrando resultados -, os em-
pregados da Caixa iniciaram 2014 com a garantia 
de pagamento de todas as horas extras realizadas 
em agências com até 15 empregados. Outra con-
quista foi a manutenção da PLR Social equivalente 
a 4% do lucro líquido, distribuído igualmente entre 
os empregados, e garantia no mínimo de uma 
remuneração-base a todos. 

Em 2013 ocorreu a eleição para o Conselho de 
Administração da Caixa, antiga reivindicação dos 
empregados. Neiva e Rita Serrano concorrem com 
mais de 114 chapas e ganham a eleição represen-
tando o Movimento Sindical do Brasil.

2014 – Conquista histórica desde o último 1º de 
agosto: o registro de ponto eletrônico se tornou 
obrigatório também para os empregados da Caixa 
com função gerencial, ficando fora do Sipon ape-
nas os gerentes gerais das agências e dos postos 
de atendimento e, no caso das Superintendências 
Regionais, os gerentes regionais e os superinten-
dentes regionais.

Assembleia Funcionários da Caixa em 1999 e Assembleia Geral - Greve 2010

2014 - Fernando Neiva e Rita Serrano são empossados 
no Conselho de Administração da Caixa

No caso específico
da Caixa podemos
listar conquistas

importantes:

- aumento real de 18,3% no acumu-
lado de 2004/ 2013 e crescimento 
de 25% do piso.

- conquista da PLR na Caixa, em 
2004, e posteriormente da PLR 
social ampliando a distribuição do 
lucro entre os bancários.

- PCS novo em 2008 gerando iso-
nomia para os técnicos bancários e 
diminuição dos interstícios para 48
níveis, antes eram 95.

- Conquista da cesta–alimentação e
da 13ª cesta.

- licença maternidade de 6 meses.

- reestruturação do Plano de Fun-
ções e Gratificações.

- retorno da promoção por merito-
cracia.

- contratação de mais empregados, 
em agosto deste ano a Caixa estava 
com 99.912 empregados, quase o 
dobro do que tinha na década de 90.

- democratização da Funcef e criação
do Novo Plano.

- menor taxa de juros para funcio-
nários no cheque especial, consig-
nação e isenção da tarifa no cartão 
de crédito.

- ampliação no número de bolsas de
estudos. 

- melhoria no Saúde Caixa.

- Eleição CA

- Sipon para os gestores


