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A categoria bancária está reivin-
dicando, nesta campanha salarial, 
5% de ganho real, mais a inflação 
medida pelo INPC acumulada em 12 
meses (agosto de 2021 a agosto de 
2022).

Já para o tíquete refeição, 13ª ces-
ta alimentação e auxílio babá, a rei-
vindicação é de reajuste pelo INPC 
mais 12% de ganho real.

O movimento sindical fechou esse 
percentual, no Encontro Nacional de 
Dirigentes Sindicais de Bancários e 

Aumento salarial e manutenção de 
direitos são as duas principais prio-
ridades dos bancários de Maringá 
e região nesta Campanha Salarial 
2022, aponta levantamento realiza-
do pelo nosso Sindicato.

Em relação ao índice, 41% dos ban-
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Expediente

QUEREMOS INPC +
 5% DE GANHO REAL

VAMOS PRA CIMA!

CAMPANHA 
SALARIAL 2022

PESQUISA DO SINDICATO
BANCÁRIO QUER AUMENTO DE SALÁRIO E DIREITOS GARANTIDOS

Securitários, no mês de maio, após ouvir 
a categoria na base.

Vale lembrar que os bancos têm con-
dições para atender às reivindicações, 
levando em consideração os seus lucros. 
Somente os cinco maiores bancos lucra-
ram quase R$ 110 bilhões no ano passa-
do.

“Este é o momento de reconhecimen-
to. Se os bancos obtiveram ganhos tão 
elevados, é graças ao empenho, traba-
lho e dedicação de todos os seus funcio-
nários. Mesmo colocando suas vidas em 

risco nesta pandemia, continuaram 
produzindo resultados em cima de 
resultados”, aponta o presidente do 
Sindicato, Claudecir de Souza.

Além do índice econômico, a pau-
ta busca ainda garantir a renova-
ção da nossa Convenção Coletiva 
de Trabalho, com todas as conquis-
tas históricas e inclusão de outros 
itens pertinentes ao momento, como 
melhores condições para trabalho 
remoto, plano de saúde etc.

cários apontaram que devemos pleitear 
ganho real de 3% a 6%; 25% mencionaram 
algo em torno de 1% a 3%; e 11,9% citaram 
apenas a reposição da inflação.  

Já em se tratando de questões sociais, 
citaram manutenção de direitos e do em-
prego como prioridades. Leia mais em 
nosso site.



3 DIVULGAÇÃO BANCÁRIA   I   MAIO 2022

Nos últimos 15 anos, os bancários acu-
mularam ganho real de 18,26% nos salá-
rios. Esse percentual representa mais de 
1% acima da inflação ao ano. Isso, sem 
contar os abonos, que complementa-
ram os salários em algumas negocia-
ções.

De 2006 a 2021, o reajuste dos salários 
da categoria bancária foi de 108,53% 
contra a inflação de 90,27% (agosto a 
agosto) medida pelo INPC.

No comparativo entre os reajustes e a 
inflação dos últimos 15 anos, em apenas 
duas negociações os bancários tiveram 
perda para a inflação: 2016 e 2020. 
Mesmo assim, nesses anos houve com-

O contexto da campanha salarial 
de 2022 é extremamente desafiador, 
aliando dois ingredientes econômicos 
negativos, além da turbulência do ano 
eleitoral.

Primeiro, teremos a inflação acima 
de 12%, a mais alta desde o início do 
plano real. Há, ainda, a crise econômi-
ca, rescaldo da Covid-19, mais o dese-
quilíbrio mundial trazido pela invasão 
da Ucrânia.

E, para colocar mais lenha na foguei-
ra, temos a eleição nacional, polariza-
da e desafiadora, cheia de incertezas.

plemento via abono. 
Já os percentuais de ganho real 

mais expressivos foram em 2010, 
com reajuste de 3,22% aci-
ma da inflação, e em 2014, 
quando a categoria arran-
cou 2,15%.

Na soma geral, a catego-
ria bancária foi vitoriosa, 
vencendo uma inflação de 
mais de 90%, que corroeu os 
ganhos da maioria das categorias de 
trabalhadores.

A inflação em 15 anos teve alguns pi-
cos, como em 2015 e 2016, atingindo os 
percentuais de 9,88% e 9,62% respectiva-

mente.
Mas ainda abaixo da in-

flação de 12 meses do ano 
passado (de agosto de 2020 

a agosto de 2021), que che-
gou a 10,42%. O recorde, 
no entanto, será neste ano: 
até abril foi de 12,46%.

Portanto, mesmo com in-
flação corroendo o bolso do 

trabalhador, a luta do movimen-
to sindical bancário, ao lado da 

categoria, arrancou ganhos reais supe-
riores a 18% nesses 15 anos, além de nos 
proteger da inflação.

CAMPANHA SALARIAL

 O QUE ESPERAR DE 2022?

QUASE 110% DE AUMENTO
SUPEROU INFLAÇÃO DE 90%!

E QUAL NOSSO TRUNFO?
Nesse cenário desafiador, no entanto, 

temos um grande trunfo nas negocia-
ções: a força e a união do movimento 
sindical bancário nacional, com o apoio 
da categoria bancária.

“Nossos negociadores – dentre eles di-
rigentes do nosso Sindicato – são extre-
mamente preparados. A cada rodada, 
derrubamos um a um os argumentos dos 
bancos e nos mantemos sempre firmes, 
na busca por demover a intenção patro-
nal de impor retrocessos”, aponta o pre-
sidente Claudecir de Souza.

Também, os bancos precisam sentir 

que há pressão da categoria bancária, 
e muita disposição a defender seus di-
reitos.

Por isso, desde já o Sindicato convoca 
todos os bancários a estarem prontos, 
preparados, firmes, acompanhando o 
passo a passo da campanha salarial.

“Mais uma vez vamos à mesa com 
muita força, garra e disposição para 
lutar por nossos direitos, salários, saú-
de e condições de trabalho. E isso com 
o apoio incondicional de todos os nos-
sos bancários e bancárias”, acrescenta 
o presidente.

EM 15 ANOS, 
BANCÁRIOS TIVERAM + 
DE 18% DE GANHO REAL

NEGOCIAÇÃO SERÁ DIFÍCIL, MAS MUITO MAIS FORTE E UNIDA É NOSSA CATEGORIA 

CAMPANHA SALARIAL
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E    LEMBRE-SE, NADA DISSO VEIO DE GRAÇA. É 

 FRUTO DA NOSSA LUTA, GARRA, FORÇA E UNIÃO

VAMOS DEFENDER
NOSSAS CONQUISTAS

2020: reajuste de 10,97%

2018: manutenção de todos os 
direitos

2016: assinatura de acordo 
por dois anos, com ganho real.  
Conquistada ampliação da 
licença-paternidade

2014: Aumento real pelo 11º 
ano consecutivo, acumulando 
20,7% acima da inflação
 
2013: conquista do abono as-
siduidade e Vale-Cultura

2012: cláusula garantindo os 
salários dos bancários afas-
tados que aguardam perícia 
médica
 
2011: conquistada valoriza-
ção da PLR  e fim do ranking 
individual de produtividade. 
Proibição do transporte de 
numerários pelos bancários
 
2010: conquista de instru-
mento de combate ao assédio

2009: conquista da licença-ma-
ternidade de 180 dias
 
2007: conquista da 13ª cesta-ali-
mentação e PLR maior
 
2006: Caixa e BB passam a fazer 
parte da CCT. Debate sobre assé-
dio moral

2005: após greve vitoriosa, BB as-
sina pela primeira vez a CCT da 
categoria.
 
2000: conquista da Igualdade de 
Oportunidades na CCT

1998: implementação do progra-
ma de Prevenção, Tratamento e 
Reabilitação de LER/DORT
 
1997: conquista da verba de re-
qualificação
 
1995: conquista do direito à PLR
 
1994: conquista do vale-alimenta-
ção
 
1992: assinatura da 1ª CCT, válida 
para todo o país. Ampliação do 
auxílio creche/babá
 
1991: conquista da unificação dos 
pisos salariais

 
1989: conquista dovale-refeição

1988: auxílio para filhos excepcio-
nais ou portadores de deficiência.

1986: Conquista de adicional notur-
no e auxílio-creche por 60 meses.

1982: auxilio transporte e auxílio 
alimentação
 
1962: luta conquista sábado livre
 
1961: Greve da Dignidade conquis-
ta 13º salário. Conquista da gratifi-
cação de caixa.
 
1934: 1ª greve nacional, que con-
quista aposentadoria aos 30 anos 
de serviço e estabilidade após dois 
anos de serviço (público e priva-
do).

1933: conquistada jornada de 6 
horas diárias

Já se imaginou sem o seu ticket alimentação, plano de saúde ou PLR? 
Pois é, tudo isso foi conquistado com muita luta, pressão, mobilização 

e greve. A cada campanha salarial, trava-se uma grande batalha pela 
manutenção dos direitos já conquistados, por reajuste nos salários e 

nas verbas, e pela incorporação de novos benefícios e direitos. 

E NESTA LUTA, QUE TEM O SINDICATO À FRENTE, VOCÊ, COLEGA BANCÁRIO, É 
INDISPENSÁVEL. POR ISSO, ACOMPANHE TODO O ANDAMENTO, SE INFORME, 

PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS QUANDO CONVOCADAS E  ESTEJA PREPARADO. 

Qual o seu papel nesta campanha salarial? 


