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tchau, santander
Incentivo à aposentadoria e o  
“pijama” são conquistados após sete 
meses de negociações. Os colegas já 
têm planos para o futuro
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c o n q u i s t a

D   epois de sete meses de 
negociação, os bancá-
rios do grupo Santander 
conquistaram licença re-
munerada pré-aposen-

tadoria e incentivos para quem pos-
sui condições de se aposentar ou já 
se encontra aposentado pelo INSS. 
As medidas, que valem para os dois 
bancos, são alternativas para evitar 
demissões durante o processo de 
fusão entre Santander e Real.

A Afubesp participou, junto dos 
sindicatos, de todo o processo, fir-
mado em março. Assembleias em 
todo o país aprovaram os aditivos, 
que devem ser assinados nos próxi-
mos dias. O presidente da entidade, 
Paulo Salvador, destaca a geração 
de vagas a partir dos acordos. “Com 
a saída destes colegas do local de 
trabalho, será necessário remane-
jar pessoal ou contratar mais gente, 
dando a oportunidade à empresa de 

Pijama garantido
Com a participação da Afubesp, sindicatos conquistam licença 
remunerada pré-aposentadoria para evitar demissões

em são Paulo, acordos aditivos foram aprovados por unanimidade

parar com as demissões”, explica.
Além disso, para os que podem 

aderir, a conquista significa se li-
bertar dos bancos e poder tocar 
outros projetos de vida. A Afubesp 

se mantém à disposição dos asso-
ciados para prestar informações.

Quem pode aderir
Podem se inscrever os trabalha-

dores que já estão em estabilidade 
pré-aposentadoria. Eles serão libe-
rados do trabalho por meio de li-
cença remunerada 12 meses antes 
de completar o tempo exigido pela 
Previdência Social. Saiba mais aces-
sando www.afubesp.com.br

Trata-se de um programa voluntá-
rio e a adesão será feita pelo inte-
ressado com manifestação pessoal.

Os dois bancos pagarão abono in-
denizatório para aqueles que pos-
suem tempo para se aposentar ou se 
encontram aposentados pelo INSS. O 
pagamento será feito de acordo com 
a remuneração fixa mensal do fun-
cionário, além do acerto das verbas 
rescisórias (veja ao lado).

a) abono de R$ 4.000 - salário mensal até R$ 2.000;
b) abono de R$ 6.000 - de R$ 2.000 até R$ 4.000;
c) abono de R$ 9.000 - de R$ 4.000 até R$ 8.000;
d) abono de R$ 12.000 - de R$ 8.000 até R$ 12.000;
e) abono de R$ 16.000 - de R$ 12.000.

Será acrescido ainda um percentual conforme o tempo de 
empresa do empregado optante na data da rescisão:

a) 10% - entre 21 anos e 25 anos, 11 meses e 29 dias;
b) 15% - entre 26 anos e 30 anos, 11 meses e 29 dias;
c) 20% - de 31 anos ou mais.

como fica o abono indenizatório
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a p o s e n t a d o r i a

Muitas vidas beneficiadas
Banespianos que podem aderir à liberação remunerada fazem planos 
para o futuro e garantem: nada de vestir pijama

Mércio é um dos que vão aproveitar o incentivo para dizer tchau ao banco 

Vou adotar duas crianças”, 
responde a banespiana Ana 

Paula Spis, que trabalha na agência 
Nova Paulista do Santander, quando 
questionada sobre seus planos para 
quando receber a licença remunera-
da pré-aposentadoria. “Dediquei to-
da a minha vida a trabalhar no ban-
co, participei das lutas da categoria e 
dos banespianos, agora está na hora 
de cuidar de mim, hora de realizar o 
sonho de ser mãe”, completa.

Assim como Ana Paula, muitas 
outras pessoas vão ter a oportuni-
dade de ver alguns de seus sonhos 
serem realizados nos próximos me-
ses, graças ao chamado “pijama”, a 
liberação remunerada nos 12 últi-
mos meses antes da aposentadoria. 
As cláusulas que formalizam a con-
quista fazem parte do acordo aditi-
vo obtido na mesa de negociação. 

Os planos para o futuro de cada 
um são bem diferentes, mas uma 
coisa é unanimidade: nada de pas-
sar o dia de pijama.

O banespiano Ruy Newton Cre-
dendio, gerente da agência de 
união Paulista, na região de Votupo-

ranga, por exemplo, pretende trocar 
o terno e a gravata por luvas e fer-
ramentas agrícolas, assim que com-
pletar o tempo necessário para ser 
liberado, o que deve ocorrer no mês 
de julho. “Vou acabar com o estres-
se que a rotina massante do banco 
impõe cultivando a terra na minha 
chácara”, explica Credendio.

Já Mércio dos Santos Baitelo, be-
neficiado pelo incentivo em dinheiro, 
pois já tem tempo para se aposen-
tar pelo INSS, pretende voltar a fazer 
Engenharia Elétrica, curso que iniciou 

na juventude, mas acabou interrom-
pendo para cursar Economia. “Este 
incentivo para aposentadoria veio 
em boa hora, porque eu já queria 
mesmo sair do banco”, conta o ba-
nespiano. “Desta forma vai ficar bom 
para todo mundo, saímos felizes com 
o dinheiro a mais e a garantia da 
Cabesp, sem contar que ajudamos 
a gerar novas vagas e a preservar o 
emprego de muita gente.”

Ismael Antônio Piccoli, gerente de 
negócios da Agência Rio Claro, par-
tilha desta mesma opinião. Para ele, 
o “pijama” é um reconhecimento 
pelo tempo prestado de serviço à 
instituição. Ele ingressou no Banes-
pa há 31 anos. 

“Não pretendo ficar parado, quero 
trabalhar em outro lugar e usar esta 
segunda renda para repor aqueles 
anos de congelamento salarial que 
tivemos devido à garantia de em-
prego, mas que valeu muito a pena, 
afinal milhares colegas consegui-
ram se aposentar por conta daquele 
acordo”, comenta o banespiano.
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Depois de décadas brigando com o relógio, agora você é dono 
do seu tempo. Apesar de estar em uma nova fase, a Afubesp 
continua ao seu lado, oferecendo diversos serviços: Departa-
mento Jurídico, sem custo adicional; Convênios na área de lazer 
e entretenimento; Realização de passeios, palestras e oficinas 
gratuitas, que fazem parte do programa de Qualidade de Vida.

Por tudo isto, fique conosco. Na ativa ou aposentado, a Afubesp 
é o seu lugar.

afubesP é o seu lugar
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Queremos a parcela 
adicional
Operação contábil do Santander reduz o lucro de 2008. Sindicatos 
exigem mais dinheiro de PlR

p l r

P
ara evitar a parcela adi-
cional da PlR aos funcio-
nários do grupo Santan-
der, o banco recorreu a 
uma operação contábil. 

Calcula-se que os valores foram re-
duzidos na ordem de R$ 2 bilhões 
nos últimos meses do ano, após a 
fusão com o Real.

Com apoio da Afubesp, os sindica-
tos reivindicam esclarecimentos e o 
pagamento do adicional da PlR re-
lativo ao resultado de 2008. A Asso-
ciação também exige que o direito 
seja estendido aos aposentados.

A redução foi constatada pelo De-
partamento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos (Die-
ese) do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Osasco e Região. Outros 
bancos comerciais adotaram proce-
dimentos semelhantes.

A versão contábil do balanço do 

grupo Santander consolida suas 
operações a partir de 29 de agos-
to, quando ocorreu a fusão com o 
Real e apresenta lucro de R$ 2,75 
bilhões. Esse valor significaria que o 
ano não trouxe crescimento nos re-
sultados, o que acabou limitando a 
PlR à regra básica.

O montante, porém, não é com-
patível com as declarações e relató-
rios publicados anteriormente pelo 
próprio banco. 

Até setembro, o lucro acumulado 
era de R$ 4,39 bilhões, aos quais 
deveriam ser somados R$ 529 mi-
lhões do último trimestre. Só aí já 
seriam R$ 4,83 bilhões.

Outro motivo de estranhamento 
foi a diferença entre os resultados 
finais e a informação publicada no 
site do banco e reproduzida à im-
prensa em entrevistas do presiden-
te da corporação, Fábio Barbosa. 

A filial brasileira responderia por 
20% do lucro em todo o mundo 
em 2009. Como o resultado global 
foi de 8,9 bilhões de euros – ou R$ 
26,7 bilhões – a fatia brasileira seria 
quase o dobro do anunciado oficial-
mente (R$ 5,33 bi).

Mágica
uma das formas para rebaixar os 

valores estão apresentados como 
“valores intangíveis”, de ágios de 
aquisição e da marca e despesas 
incluídas no item “outros”. A soma 
disso, segundo o Dieese, chega a 
R$ 7 bilhões.

E enquanto para os trabalhado-
res não houve parcela adicional, a 
distribuição de dividendos e juros 
sobre capital, conforme notas do 
balanço, “foram estabelecidos para 
não dar prejuízos aos acionistas”, 
que detêm quase 98% das ações.
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números não batem
O oficial

R$ 2,75 bi
Valor usado no cálculo da PLR 
“para não dar prejuízos aos 
acionistas”.

Fazendo as contas

R$ 4,83 bi
calculado pelo Dieese a partir da 
soma dos balanços parciais por 
trimestre.

Para a propaganda

R$ 5,33 bi
equivalentes a 20% do lucro 
mundial, 8,9 bilhões de euros, 
ou R$ 27 bi.


