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O Sindicato vem denunciando ao banco a postura 
de certos gestores que comandam a região 52, 
principalmente nas bases de São Caetano e 

Santo Andre  pois vários trabalhadores e trabalhadoras 
veem relatando uma postura de discriminação e de 
Assédio Moral.

Com base nessas denúncias e nos atendimentos 
de homologação detectamos que esses gestores vem 
tomando uma posição de demitir principalmente os 
funcionários(as) que, por algum motivo de saúde tive-
ram que se afastar, e quando retornaram entraram no 
Programa de Readaptação do Banco. A partir dai, o Sin-
dicato entrou em contato com esses funcionários(as) 
e levantou pelo menos nove casos até o momento.

O relatório construído com as devidas denúncias e 
o casos relatados, com comprovantes que esses esta-
vam no Programa de Readaptação foram entregues ao 
banco, porém o banco ainda não respondeu todos os 
casos e só voltou atrás na demissão de um caso depois 
de várias negociações .

“Os motivos das demissões, segundo o banco, 
variam de falta de performance a não pontuação no 
eixo Y do Programa Trilhas, um total absurdo pois como 
um(a)  trabalhador(a) pode estar com suas capacidades 
reduzidas, fato reconhecido pelo seu médico assistente 
e pelos próprios médicos do trabalho do banco e ser 
avaliado como os demais?”, disse Adma Gomes, direto-
ra do Sindicato e da FETEC/SP e coordenadora do GT de 
Saúde e Condições de Trabalho da COE Itau-Unibanco.

Na mesa de negociação do Grupo de Trabalho de 
Saúde e Condições de Trabalho o movimento Sindical 
vem reivindicando que o trabalhador e ou trabalhado-
ra que esteja no Programa de Readaptação do banco 

Após pressão do Sindicato banco cumpre a legislação e readmite bancária
não passe por nenhum tipo de avaliação pois se ainda 
se encontram em convalescença, e muitas vezes, por 
problemas ocasionados pelo próprio trabalho, se uti-
lizar dessas ferramentas de avaliação só prova que a 
instituição não valoriza nem respeita o seu Programa 
de Readaptação.   

 Tudo o que tem acontecido com a bancária que 
será reintegrada é um exemplo da falta de respeito 
e de políticas  em Saúde do Trabalhador dentro da 
instituição. Funcionária desde 2001, com uma carreira 
bem sucedida  nunca teve problemas de saúde que a 
impedissem de exercer suas funções, no entanto, por 
conta de sua função sofreu um sequestro. A bancária 
vem sofrendo, desde então, de transtornos mentais 
ocasionados pelo terrorismo a que foi submetida. Ficou 
um tempo de licença e quando retornou ao trabalho, 
mesmo estando no Programa de Readaptação do ban-
co, seu gestor imediato não seguiu sucessivamente as 
recomendações do médico do programa e, segundo 
informações da trabalhadora exercia pressão excessiva 
pelas metas, chegando ao nível da discriminação e ter-
minando por desrespeitar a própria legislação quando 
a demitiu mesmo com estabilidade.

O Sindicato reivindicou que esses gestores saíssem 
da região do ABC e que esses casos fossem revistos 
pois quando o banco apoia esse tipo de gestão é sinal 
de que é uma política institucional.

O banco se mostrou legalista a medida que, depois 
de uma grande pressão do Sindicato, se comprometeu 
a reintegrar a  trabalhadora acima citada, porém não 
deu resposta a todos os casos. 

Por esse motivo o Sindicato irá entrar com uma 
denúncia no Ministério Público do Trabalho contra 

esse tipo de gestão institucional e esse programa que 
tem se mostrado, na grande maioria das vezes, inócuo 
como Política de Saúde do Trabalhador, e servindo de 
instrumento para fragilizar e discriminar o funcionário 
adoecido e ou convalescente.    

O Sindicato não é contrário a construção de um Pro-
grama de Retorno ao Trabalho/Readaptação, a Cláusula 
45 da Convenção Coletiva de Trabalho propõe a criação 
desse programa em conjunto com os representantes dos 
trabalhadores. Porém, esses programas devem estar 
dentro de uma Política de Saúde do Trabalhador que 
como campo da Saúde Pública, leva em consideração os 
fatores multicausais e deve ser compreendida e estabe-
lecida a partir de uma visão interdisciplinar e transversal. 
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Os funcionários do Itaú-Unibanco apresentaram, 
durante o Encontro Nacional dos Funcionários 
dos Bancos Privados, realizado em junho, novas 

propostas dos trabalhadores sobre emprego, saúde e 
condições de trabalho e os impactos das novas tecno-
logias.

Os participantes do encontro apresentaram novas 
propostas com relação as agências digitais. Eles reivin-
dicaram o livre acesso nacional dos dirigentes sindicais; 
a revisão das metas nas agências, que tiveram os seus 
clientes migrados para agências digitais; a pontuação 
para funcionários das agências físicas de lotação dos 
clientes; e a obtenção do perfil do banco e dos ban-
cários para que seja possível avançar nas negociações 
nacionais vigentes.

Além disso os trabalhadores também cobraram 
a autorização pelo cliente sobre as transferências de 
contas para a plataforma digital, não mais com migração 
automática, e o acesso aos trabalhadores das agências 
digitais nas campanhas de sindicalização e reuniões com 
os trabalhadores nos locais de trabalho.

A estratégia dos bancários visa denunciar a falta de 
acesso dos dirigentes a esses locais e pretende mobilizar 
os trabalhadores em geral com forte atuação no Fórum e 
em diversos setores da sociedade em prol de igualdade 
de oportunidades e contra o fechamento de agências.

REGIÃO DO ABC

 O banco Itaú-Unibanco enviou um comunicado sobre 
a Reforma Trabalhista onde passa a impressão de que o 
essencial dos direitos trabalhistas não sofrera mudanças, 
o que não é verdade. 

O Sindicato dos Bancários do ABC não demorou à 
esclarecer aos bancários do Itaú a realidade sobre essa 
reforma que não foi discutida com a sociedade e foi 
aprovada em tempo recorde pela Câmara, alterando 
mais de 100 artigos da CLT. Entre os quatro pilares que 
levarão à precarização dos empregos atuais e não gerara 
mais empregados está a transformação dos emprega-
dos diretos em terceirizados e autorizara condições de 
trabalho inferiores as previstas na lei.

Além do comunicado o Sindicato vem realizando 
reuniões com o retardamento de abertura das agências 
em toda a base, mobilizando a categoria contra o risco 
dessas reformas e a favor dos empregos e condições 
de trabalho.

Dados (relatório do Imposto Sindical) apontam o 
Itaú no Abc como o banco que mais fechou postos 
de trabalho de março de 2011 a março de 2017. Veja 
quadro ao lado.

Bancos privados se organizam para a resistência.
No Itaú-Unibanco as prioridades são a Defesa dos Empregos, 

Saúde e Condições de Trabalho
Os participantes tiraram como ponto prioritário fazer a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras em geral 
com atuação em diversos setores da sociedade. Contra as reformas trabalhistas e previdenciária e a Terceirização.

CADÊ A 
RESPONSABILIDADE SOCIAL?  

O banco investe muito 
tempo e dinheiro em novas 
tecnologias. A mais nova nas 
agências, na área comercial 
é o processo Score de Quali-
dade de Vendas-Comercial o 
chamado SQV no qual o banco 
implementa uma politica de 
distribuir advertencias o que 
vem criando um clima de 
verdadeiro terror entre os fun-
cionarios, pois o banco muitas 
vezes se utiliza dessas para demitir por justa causa.   

Advertencias não podem ser dadas por desistencias, 
cancelamentos de produtos e reclamações, isso não 
depende do funcionario e sim da qualidade do produto 
e do serviço ofertado. O cliente tem seu direito assegu-
rado pelo Codigo de Defesa do Consumidor e deve ser 
respeitado.

O banco à medida que implementa novas tecnolo-
gias, sem levar em consideração a expertise dos traba-
lhadores põe em risco a saúde e condições de trabalho 
da categoria, além da qualidade do serviço efetuado.

O Sindicato não é contrário a lucratividade do banco 
nem as novas tecnologias, mas sim a sua falta de respon-
sabilidade social no tocante a distribuição de renda e ao 
respeito aos trabalhadores. As novas tecnologias devem 

estar a serviço do ser humano , não somente objetivando 
o lucro. Para tanto o Sindicato reivindica que o banco 
invista na qualificação e na realocação dos trabalhadores 
em áreas que passem por essas inovações e que antes 
de implementar novos processos apresente e debata 
com os representantes dos trabalhadores. 

 Não é possível que um banco considerado o maior 
da América Latina ainda se utilize de artifícios como 
discriminação ou novas tecnologias para demissão de 
trabalhadores.

Discriminação parece estar sendo uma regra dentro 
da instituição, se levarmos em consideração o que vem 
acontecendo, principalmente na região de Santo André 
e São Caetano na área comercial.

Os responsáveis por essa região demitiram vários 
(as) funcionários (as) que estavam 
com suas capacidades reduzidas reco-
nhecidas pelos próprios médicos do 
banco que os incluíram no Programa 
de Readaptação. Esses trabalhadores 
por vezes tinham as recomendações 
do médico desrespeitados pois não 
eram lhes dadas condições para 
segui-las tornando inócuo o Programa 
de Readaptação e, em alguns casos, 
agravando seu estado de saúde.

O Sindicato relatou caso a caso 
para o banco, avisando sobre essa 
discriminação, tentando negociar o 
cancelamento dessas demissões e 
ou uma retratação, porem o banco 
só voltou atrás em um caso pois esse 
tinha estabilidade. Sendo assim o Sin-
dicato vai formalizar uma denúncia no 
Ministério Público do trabalho com 
relação a esse fato.
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Os dados do Sindicato mostram que o Banco 
Itaú-Unibanco é um dos que tem mais fun-
cionários que adoecem desde 2013 e por 

transtornos mentais. No ano de 2016, 56% dos tra-
balhadores que passaram por consulta com o médico 
do trabalho do Sindicato foram do banco Itaú, seguido 
pelo Santander com 20%. E das Comunicações de 
Acidentes de Trabalho (CATs) emitidas nesse mesmo 
ano 62,96% foram por transtornos mentais.

Os dados mostram por si só como o método de 
gestão organizacional da qual o banco se utiliza é 
nefasta à Saúde dos Trabalhadores e o tamanho do 
descaso e da falta de políticas nessa área só agravam 
a situação.

O maior programa de remuneração variável da 

Comissão dos Empregados do Itaú-Unibanco forma Grupo 
de Trabalho para discutir Saúde e Condições de Trabalho

Dados mostram que os funcionários do Itaú-Únibanco são os que mais adoecem 

instituição é o AGIR (Ação 
Gerencial Itaú para Resul-
tados) é também um dos 
mais agressivos entre os 
bancos pois suas metas 
são abusivas e muitas 
vezes contribuem para 
o aumento da discrimi-
nação, conflitos entre os 
trabalhadores e o Assédio 
Moral.

O banco através do 
AGIR estipula 100% de 
cumprimento na grande 
maioria das suas metas 

para ser elegível, 
uma base de 1000 
pontos, porém a 
forte competitividade faz com que os regionais 
e os superintendentes, na esperança de ganhar 
o AGIR instituam o percentual que mais lhe agra-
dam. Temos denúncias de regiões onde tais ges-
tores exigem mais de 160% de retorno das metas 
em determinados produtos, e outros chegam ao 
cumulo de solicitarem o cumprimento de 150% 
na primeira semana. Além desses percentuais 
inalcançáveis, os funcionários convivem no seu 
dia-a-dia com as contradições já implementadas 
pela gestão entre seguir as normas internas rigo-
rosamente, tendo sobre suas cabeças RP-29 ou 
serem mais flexíveis para atender e atingir essas 
metas abusivas num ritmo intenso. 

Agora os trabalhadores da área comercial têm 
que lidar com um novo processo denominado 
SQV. Muitos (as) trabalhadores e trabalhadoras 
tem se mostrado aflitos com essa forma que o 
banco encontrou de “avaliar o comportamento 
de venda” dos seus funcionários, pois além de 
conter contradições em sua metodologia, está 
sendo utilizada de uma maneira indiscriminada 
e não clara para advertir e como consequência 
demitir.

O Sindicato sempre alertou os trabalhado-
res e trabalhadoras que não façam nada fora 
das circulares do banco e acreditamos que o 
banco deva alertar e/ou instruir, porém somos 
contrários a implementação de uma política de 
advertências que só faz gerar mais medo do que 
esclarecimento.

O controle excessivo, a falta de liberdade 
em suas ações, o ritmo acelerado, a política 
do medo, a discriminação são fatores de ado-
ecimento psíquico e todos eles são facilmente 
detectados na instituição.

SAÚDE

O GT de saúde e condições de trabalho foi esta-
belecido com o objetivo de debater junto ao banco 
essas condições de trabalho insalubres, principalmen-
te as psíquicas pois os dados demonstram que vem 
aumentando o número de trabalhadores adoecidos 
psiquicamente.

Um dos primeiros avanços desse grupo foi a redu-
ção dos meses nos quais são cobrados o AGIR de 12 
para 11, afinal todos tem direito garantido as férias.

Agora reivindicamos que o banco nos apresente 
o programa de avaliação “trilhas” e em todas as 
discussões nesse sentido posicionamos que o banco 
deve levar em consideração o trabalho real, pois a 
função primordial do bancário não deve ser a venda, 
e sim o atendimento pois o banco é acima de tudo 
um prestador de serviço.   

Já entregamos ao banco dois documentos, um 
referente as nossas reivindicações quanto ao seu 
Programa de Readaptação, cujos principais problemas 
são a falta de um ambiente adequado a recuperação 
do trabalhador (a) que se encontra convalescente, o 
desrespeito dos gestores com relação as orientações 
dos médicos assistentes e do trabalho do banco e a 
discriminação.  Com relação a cláusula 57 º da nossa 
convenção coletiva, o Programa de desenvolvimento 
organizacional para a melhoria continua das Relações 
de trabalho, um dos principais pontos das nossas 
reivindicações são o fim das metas abusivas.

O Assédio Moral é outro problema forte dentro 
da instituição e que deve ser denunciado.  Para tanto 
temos a cláusula 58º -Protocolo para prevenção de 
conflitos no ambiente de trabalho, cujo sindicato tem 
um canal direto no site para denúncias.  

A saúde é um direito inalienável e a saúde do tra-
balho, por fazer parte das políticas públicas deve ser 
respeitada e cumprida. 
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A Fundação Itaú-Unibanco, que abriga os diver-
sos planos de previdência complementar da 
instituição financeira, realiza eleições, entre 

19 e 27 de julho, para representantes dos conselhos 
Deliberativo, Fiscal e para os comitês dos respectivos 
fundos de pensão. Podem votar todos os partici-
pantes dos fundos de previdência fechados, ativos, 
assistidos, autopatrocinados e optantes pelo BPD 
(Benefício Proporcional Diferido). A votação será via 
site da entidade ou por telefone, com a senha que 
será enviada aos participantes pelo correio.

Diante da importância de que sejam eleitos 
candidatos comprometidos com os interesses dos 

Sindicato apoia a Chapa 1- Convicção e Experiência 
para a Fundação Itaú-Unibanco

Processo eleitoral, entre 19 e 27 de julho, definirá representantes dos participantes nos 
conselhos Deliberativo e Fiscal e nos comitês dos planos de previdência complementar

participantes, o Sindicato dos Bancários do ABC e a 
Conbtraf-CUT apoia a Chapa 1 – Convicção e Experi-
ência no pleito.

A Chapa 1 tem uma representatividade nacional 
ampla. Ela foi formada com o objetivo de discutir com 
a Fundação um novo plano para agregar cerca de 
40 mil trabalhadores, que atualmente não possuem 
nenhum fundo de pensão.

A atuação da Contraf-CUT junto com os sindicatos 
e os representantes eleitos para conselhos e comitês 
foi fundamental, por exemplo, para a distribuição do 
excedente de 721 milhões, um incremento superior 
a 11% na reserva de mais de 21.000 participantes do 
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Itaubanco Cd. Também foi essencial para que partici-
pantes do Plano PAC conquistassem a possibilidade 
de alterar o indexador de TR (Taxa Referencial) para 
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), rei-
vindicação antiga dos assistidos que significa ganho 
nos saldos dos mesmos.

Além disso, foi conquistado o benefício mínimo 
para o Pac Bd, no valor de uma unidade previdenci-
ária, que hoje está em R$ 482,75. Portanto, é funda-
mental a participação de todos na eleição, votando 
em candidatos de fato comprometidos com os inte-
resses dos assistidos. 

Veja abaixo quem são os candidatos da Chapa 1:


