
 Ano MMXX - Nº 12 - Governador Valadares-MG - Setembro de 2020

OS AVANÇOS DA CAMPANHA SALARIAL 2020

Após 16 rodadas de negociação, o movimento sin-
dical e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) 
conseguiram fechar uma proposta que garante que 
nenhum direito da categoria fosse derrubado. Tam-
bém prevê reajuste de 1,5% para salários, com abo-
no de R$ 2 mil para este ano. Para 2021, os bancos 
propõem reajuste da inflação e ganho real de salá-
rio de 0,5%. Em uma conjuntura desfavorável para 
a classe trabalhadora, os bancários mostraram mais 
uma vez sua força, garantindo uma proposta que 
mantém todas as conquistas históricas da categoria.

Veja os principais pontos da CCT que foram 
negociados

•Reajuste de 1,5% e abono de R$ 2.000,00 em 2020.

•Reposição integral da inflação (INPC/IBGE), mais 
0,5% de aumento real em 2021 para os salários e 
todas as verbas.

•PLR 2020 – PLR regra básica – 90% do salário 
mais R$ 2.524,62 limitado a R$ 13.543,37. Se o 
total ficar abaixo de 5% do lucro líquido, salta para 
2,2 salários, com teto de R$ 29.795,39.

•PLR parcela adicional – 2,2% do lucro líquido divi-
dido linearmente para todos, limitado a R$ 5.049,25.

•Antecipação da PLR – Primeira parcela depositada 
até dez dias após assinatura da Convenção Coletiva. 
Regra básica – 54% do salário reajustado em setem-
bro de 2020, mais fixo de R$ 1.514,78, limitado a 
R$ 8.126,01 e ao teto de 12,8% do lucro líquido – o 
que ocorrer primeiro. Parcela adicional equivalente a 
2,2% do lucro líquido do primeiro semestre de 2020, 
limitado a R$ 2.524,62. 

•PLR 2021 – Para PLR e antecipação da PLR- mes-
mas regras, com reajustes dos valores fixos e limites 
pelo INPC/IBGE de setembro/2020 a agosto/2021, 
acrescido de aumento real de 0,5%, com data de 
pagamento de pagamento final até 01/03/2022.

Pisos 2020

•Piso portaria após 90 dias – R$ 1.699,49.

•Piso escritório após 90 dias – R$ 2.437,79.

•Piso caixa/tesouraria após 90 dias – R$ 3.293,13 
(salário acrescido de gratificação, mais outras verbas 
de caixa).

Vales e Auxílios 2020

•Auxílio-refeição – R$ 37,71.

•Auxílio-cesta alimentação e 13ª cesta – R$ 653,60

•Auxílio-creche/babá (filhos até 71 meses) – R$ 
502,00

•Gratificação de compensador de cheques – R$ 
189,22.

•Requalificação profissional – R$ 1.685,39

•Auxílio-funeral – R$ 1.130,87.

•Indenização por morte ou incapacidade decorrente 
de assalto – R$ 166.599,06

•Ajuda deslocamento noturno – R$ 116,62.

•2021 – Os valores vigentes em 31/08/2021 serão 
reajustados pelo INPC/IBGE de setembro/2020 a 
agosto/2021, acrescido de aumento real de 0,5%. 
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PCR E PLR NO ITAÚ ASSEGURADOS

Graças ao acordo 2019/2020, assinado no ano passado, to-
dos os funcionários do Itaú vão receber o PCR (Programa 
Complementar de Resultados) este ano, na quantia esti-
mada de R$ 2.943,50. Para o valor consolidado, é necessá-
rio saber a rentabilidade do banco em 2020. Caso ultrapas-
se 23%, os bancários receberão a diferença em março de 
2021.O PCR será reajustado em 1,5%. Sendo assim, os tra-
balhadores do Itaú também receberão a primeira parcela 
da PLR este ano, com valores fixos e tetos reajustados pela 
inflação e o abano de R$ 2 mil em setembro. O Programa 
Complementar de Resultados será creditado junto com a 
primeira parcela da Participação nos Lucros e Resultados. 
Já a segunda será paga em março do ano que vem. Com o 
fim da Campanha Nacional 2020, o movimento sindical 
vai procurar o Itaú para negociar o PCR de 2021 e de 2022.

Entre os destaques do acordo conquistado no Banco do Brasil, estão a reclassificação dos dias 7, 8, 9, 28 e 29 de abril, 
desconto de 10% do total de horas negativas, com 18 meses para pagar, e o compromisso de não descomissionamen-
to por desempenho até o final da pandemia. A conquista do não descomissionamento é fundamental para garantir a 
comissão e o salário dos funcionários até, pelo menos, o fim do decreto de calamidade pública, que vai até 31 de de-
zembro de 2020. Caso o decreto seja prorrogado, a garantia aos trabalhadores será mantida pelo mesmo período.Além 
disso, os trabalhadores conquistaram que seja mantido o critério de grupos de risco. Desta forma, continua valendo 
o que está divulgado pelo banco no hotsite Coronavírus e o que for aprovado nas deliberações da Mesa de Negocia-
ção Nacional Permanente sobre a Covid-19. O acordo prevê, ainda, a preservação de 15 dias de férias em aquisição,
 impossibilitando que o banco zerasse as férias dos trabalhadores, banco de horas positivas garantido e pago confor-
me o Acordo Coletivo de Trabalho e a manutenção da redução de jornada para os funcionários que estão trabalhando, 
sem redução de salários. A Comissão de Negociação da CONTEC que participa das discussões com o banco, destacou 
que a negociação foi difícil e o acordo conquistado representa uma maior proteção para funcionárias e funcionários.

ACORDO DO BANCO DO BRASIL 

BANCOS SE COMPROMENTEM A MANTER O HOME OFFICE
ATÉ O FIM DA PANDEMIA

Ficou acertado que o home office após a pandemia será 
regulamentado em acordos de trabalho por bancos. O 
movimento sindical conseguiu garantir a continuida-
de do home office durante a pandemia de coronaví-
rus. Houve consenso entre os bancos de que a categoria 
deve continuar em teletrabalho (home office) na pande-
mia. Os bancos não concordaram em colocar no acordo 
cláusulas sobre o controle da jornada de trabalho, sobre 
o ressarcimento de custos e a disponibilização da mobí-
lia adequada ao home office. Mas, mesmo sem um acor-
do geral sobre o tema, o movimento sindical saiu com a 
sinalização de acordos específicos com alguns bancos.

ACORDO DA CAIXA
Acordo aprovado na Caixa

1) Reajuste e PLR – Após a Fenaban insistir em impor 
reajuste zero e retirada de direitos, os empregados conquis-
tam acordo conforme negociado na mesa única da Fena-
ban para salários. PLR e tíquetes e a manutenção da PLR 
Social.

2) Saúde Caixa

Proposta Inicial: A Caixa queria impor o teto de 6,5% para 
despesas da Caixa com o plano, acabando com a proporção 
70/30, passando para 50/50.
- Individualização dos tetos de mensalidades e coparticipa-
ção.
- Plano fechado para novos empregados.
- Reajustes maiores para usuários por conta do teto de 
6,5%

Como fica o Saúde Caixa:

- Mantido o custeio na propoção 70/30, onerando menos 
os empregados.
- Novos funcionários também poderão aderir ao Saúde 
Caixa
- Mantidos os princípios de mutualismo, solidariedade e 
pacto intergeracional.
- Titular: 3,5% do salário. Dependente: 0,4 % para cada
- Teto 4,3% de mensalidade para mais dois dependentes
- Coparticipação 30% por procedimento, tendo como teto 
R$3.600 por grupo familiar.
- Beneficiários não pagam coparticipação para internação e 
tratamento oncológico.
- Atendimento em pronto socorro: coparticipação de R$75.
- Mantido o modelo 70/30 para o ano de 2021, incluindo 
custo administrativo.
- GT para elaborar propostas de sustentabilidade financeira 
do plano.

3) Demais direitos:

- As férias poderão ser parcelas em até três vezes (a crité-
rio do empregado)
- Flexibilização do intervalo de almoço: (30 minutos à 2h) 
para jornada de 8h
- Manutenção das ausências permitidas
- Exigência de negociação antes de qualquer reestruturação
- Promoção por mérito: pode chegar até dois deltas, ano 
base 2020 e 2021, com aumento em cada ano de 4,6% 
(incorporado ao salário)
- É vedado o descomissionamento de gestantes


