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O pagamento do chamado ´bônus 
discricionário´, que substitui o 
Programa Semestral Variável (PSV) 

no HSBC, ocorreu no mês de agosto. No 
entanto, ainda há muitas questões que o 
banco inglês precisa resolver para que a 
remuneração seja de fato justa.

O primeiro ponto é que, embora o 
discurso seja o da avaliação de qualidade 
no atendimento, e não da quantidade de 
vendas e metas cumpridas, não é isso que 
está ocorrendo. A cultura de pressionar pelo 
atingimento de metas continua ativa. Além 
disso, é o gestor do funcionário quem decide 
essa distribuição e, mesmo com a criação de 
um comitê para evitar favorecimentos, os 
critérios não estão claros.

“O bônus foi implantado sem qualquer 
diálogo com o movimento sindical. Queremos 
transparência e extensão do benefício. Dos 

SANTANDER

HSBC: bônus deve ser aprimorado
e extensivo a todos os trabalhadores

Falta transparência na definição de critérios da remuneração, que cria duas classes de bancários

elegíveis ao programa apenas 
65% receberam neste ano, me-
nos do que em 2013, quando 
foi feito o projeto-piloto. Essa 
estratégia do banco é uma 
forma de dividir os trabalhado-
res, pois uns recebem e outros 
não”, explica o diretor sindical e 
funcionário do banco, Belmiro 
Moreira. 

De acordo com o HSBC o 
bônus terá reflexos no 13º salário, nas férias 
e no FGTS. 

Prejuízo e PLR – O HSBC Brasil teve pre-
juízo líquido de R$ 16,3 milhões no primeiro 
semestre do ano. Segundo análise do Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos), “o resultado 
antes dos impostos e das participações foi de 
R$ 80,8 milhões, mas, mesmo assim, foram 

distribuídos pouco mais R$ 171 milhões a 
título de participações no lucro. Mas não 
foram encontradas explicações nas Notas 
Explicativas ao Balanço para tal fato, apa-
rentemente contraditório.”

No entanto, o HSBC não pagou PLR aos 
trabalhadores no último semestre. “Quere-
mos saber para onde foi esse dinheiro, esses 
R$ 171 milhões”, questiona Belmiro.

Aprimeira rodada de negociação da 
pauta específica de reivindicações 
com o Santander aconteceu na úl-

tima terça, 2, em São Paulo, com a garantia 
de manutenção do atual Acordo Aditivo. 
Essa garantia é considerada fundamental 

HSBC

Primeira rodada de negociação 
garante a manutenção do Acordo Aditivo

Aditivo contem  direitos adicionais à Convenção Coletiva dos Bancários; 
calendário deve definir novos encontros

pelos diretores sindicais, já que no Aditivo 
constam vários direitos dos trabalhadores. 

Além de participar da campanha nacio-
nal unificada, que negocia com a Fenaban, 
os bancários do Santander são os únicos 
de banco privado com acordo desse tipo. 

Isso aconteceu porque os representantes 
dos trabalhadores, preocupados com as 
aquisições do banco ao chegar no Brasil, 
conseguiram a garantia de que seriam 
mantidos os direitos dos funcionários 
das instituições adquiridas. Ou seja: há 
preservação e ampliação dos direitos 
para todos.

Entre os principais itens do aditivo 
do Santander destacam-se o auxílio-
-estudo, auxílio para filhos deficientes, 
premiação com dois salários a cada 25 

anos de banco, não desconto da variável 
na PLR, pagamento no dia 20 e garantia de 
horário para amamentação. “Mesmo sem 
avanço nessa primeira negociação, como 
garantia de emprego e mais contratações, 
conseguimos manter esses e outros itens, de 
grande importância na vida do trabalhador 
do Santander”, aponta o diretor sindical e 
funcionário do banco, Ageu Moreira.

O banco deve apresentar em breve o 
calendário com as próximas rodadas de 
negociação. As prioridades, reveladas pelos 
próprios trabalhadores em pesquisa, são o 
fim das metas abusivas e evitar a mudança 
de regras no meio de campanhas para atingi-
mento de metas. Outra, ainda, é a elevação 
do valor pago pelo Programa de Participação 
de Resultados do Santander (PPRS).Diretores do Sindicato durante 

atividade no Santander
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CAMPANHA NACIONAL 2014

Enquanto prossegue a negociação da campanha nacional 
unificada com a Fenaban – a terceira rodada terminou 
na última quinta, 4 -, os diretores sindicais do ABC 

continuam levando o debate a agências bancárias de toda 
a região. Até o fechamento desta edição, no dia 5, cerca de 
300 locais de trabalho já haviam sido visitados.

A avaliação do Sindicato é que a participação dos ban-
cários cresce a cada dia, com questionamentos e sugestões 
durante os encontros. A entidade também vem distribuindo 
um jornal específico a clientes e usuários, informando sobre 
a campanha salarial em curso e denunciando os abusos 
cometidos pelos bancos, tanto contra seus trabalhadores 
quanto contra a sociedade em geral.  

Intransigência – E essa participação é fundamental nesse 
momento, já que até agora a Fenaban só respondeu não à 
pauta de reivindicações (leia quadro abaixo). Nessa última 
rodada foram debatidos emprego e remuneração - nas an-
teriores foram saúde, condições de trabalho, segurança bancária e 
igualdade de oportunidades. 

Os bancos alegaram que as demissões no setor são ´pontuais´, 

Debate nas agências e categoria 
bancária cada dia mais organizada

Cerca de 300 locais de trabalho do Grande ABC já discutiram a campanha 2014; 
banqueiros continuam a dizer não nas negociações

que a terceirização é parte estratégica da organização do negócio e 
sua regulamentação deve ser irrestrita, e apenas se comprometeram 
a apresentar uma proposta de piso durante o processo negocial. 
Também não admitiram em hipótese alguma incluir a obrigatorie-

dade de um PCS na convenção coletiva e 
ainda descartaram qualquer possibilidade 
de incorporar ganhos automáticos em de-
corrência de tempo de serviço.

Para os representantes dos banqueiros 
as demissões são realizadas com ́ muita res-
ponsabilidade´, mas não é isso que revela 
estudo do Dieese com base no Caged do 
Ministério do Trabalho e Emprego: os ban-
cos múltiplos fecharam mais de 5 mil postos 
de trabalho entre janeiro e julho de 2014, 
além de 23 mil desligamentos, dos quais 
63% foram demissões sem justa causa. 

“Os banqueiros não valorizam seu maior 
patrimônio, que são os bancários, tratando 
a categoria com indiferença. Por isso, nes-
se momento, é importante mostrar que 
estamos mobilizados, para dar respostas 
que nos levem à manutenção e garantia 
do emprego, além de novas conquistas”, 
aponta Eric Nilson, presidente do Sindicato 
e que participa do Comando Nacional, que 
negocia com a Fenaban.

Veja mais detalhes das negociações e 
acompanhe as notícias da Campanha 

Nacional no site do Sindicato: 
www.bancariosabc.org.br

Diretores do Sindicato conversam com 
bancários nas agências
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O Notícias Bancárias dá início nesta 
edição à discussão de temas que 
atingem diretamente o setor finan-

ceiro e seus trabalhadores e fazem parte do 
embate eleitoral. Um deles, que vem mere-
cendo destaque nos debates, é a questão da 
autonomia do Banco Central (BC).

Hoje o Banco Central (BC) não tem 
autonomia formal, vez que seu gestor é 
escolhido pela presidenta da República. Na 
prática, isso significa que o cargo é ocupado 
por alguém que representa os interesses 
desse governo e dos que democraticamen-
te o elegeram. Evidentemente, isso inclui 
a condução política, já que o BC tem au-
tonomia operacional para atingir as metas 
determinadas pelo governo. 

Mas a autonomia é questionada tanto 
pelos candidatos Aécio Neves (PSDB) quanto 
por Marina Silva (PSB). Para eles, dar auto-
nomia ao BC seria uma forma de combater a 
inflação, deixando ao mercado a regulação. 
Ou seja, uma medida neoliberal, que carac-
teriza os governos tucanos e foi absorvida 
pelo programa de Marina Silva. A questão 
fundamental, porém, é: autonomia para 
quem e para quê? E o questionamento não 
vem apenas de políticos ou economistas. 

“Acho uma falta total de brasilidade. Sig-
nifica renunciar à soberania monetária do 
País e entregá-la ao jogo do mercado, dos 
bancos e do sistema financeiro capitalista 
nacional e transnacional. Um presidente/a 
é eleito para governar seu povo e um dos 
instrumentos principais é o controle mo-
netário, que assim lhe é subtraído. Isso é 

ELEIÇÕES

Marina quer tirar 
autonomia do Banco Central

Deixar o BC na mão do mercado 
é abrir mão da soberania monetária do País

absolutamente antidemocrático e comporta 
submissão à tirania das finanças que são 
cada vez mais vorazes, pondo países inteiros 
à falência como é o caso da Grécia, da Espa-
nha, da Itália, de Portugal e outros”, afirmou 
em recente entrevista ao site Viomundo o 
teólogo, escritor e professor universitário 
Leonardo Boff, um dos mais respeitados 
pensadores do País.

Acreditar que salário e o emprego se 
mantêm estáveis pela autorregulação do 
mercado é quase uma piada de mau gosto, 
quando se avalia o quanto é necessário para 
conquistar e manter direitos dos trabalhado-
res. Na próxima edição, o tema em destaque 
será a terceirização. 

SAÚDE

Meninas devem 
tomar segunda 
dose da vacina 
contra o HPV

Aplicação começou no dia 1º 
e vai até o final do mês

A vacinação contra o HPV pretende atin-
gir nesta etapa meninas entre 11 e 13 anos 
de idade que já tomaram a primeira dose 
em março passado, e prossegue até o final 
do mês. A vacina protege contra o câncer 
de colo de útero e verrugas vaginais, mas 
as adolescentes devem tomar três doses.

De acordo com o Ministério da Saúde, 
mais de 4,3 milhões de meninas nessa 
faixa etária já receberam a primeira dose 
em março deste ano. Nas sete cidades do 
Grande ABC, de um total de 62.209 adoles-
centes na faixa etária, 56.370 foram imuni-
zadas na primeira etapa, o que representa 
90,6% de cobertura. Nesta segunda etapa 
serão realizadas aplicações nos postos de 
saúde e escolas.

Em Santo André, por exemplo, a aplica-
ção acontece em todas as unidades de saú-
de e, para mais informações e detalhes do 
atendimento (que também poderá ocorrer 
em escolas, dependendo da realidade de 
cada local), é só entrar em contato com a 
central de atendimento da Prefeitura pelo 
0800-0191944 ou site www.santoandre.
sp.gov.br Informações nacionais podem 
ser obtidas pelo 136, o Disque-Saúde.

A terceira dose, que funciona como um 
reforço, deverá ser aplicada cinco anos 
após a primeira.


