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UNI Américas Finanças: 
Fortalecendo as redes de bancos e 
construindo sindicatos de ramo, para o 
sucesso de acordos base globais e regionais

I. Introdução

O Setor de Finanças da UNI Américas e seus sin-
dicatos filiados vivem um momento especial e de-
cisivo, marcado pela crise econômica e financeira 
nos países desenvolvidos (apesar dos Estados 
Unidos já apresenta pequenos sinais de recu-
peração), onde os maiores bancos oferecem um 
risco sistêmico para todo o mundo e ao mesmo 
tempo alguns deles se sustentam principalmente 
pelos lucros que obtém que nas Américas, como 
é o caso dos bancos europeus como Santander, 
HSBC e BBVA.

Também se observa que os bancos norte ameri-
canos e canadenses buscam expandir- se para a 
América Central e América do Sul, e, bancos como 
Scotia Bank do Canadá apresentam lucros vincu-
lados diretamente a esta expansão para fora do 
Canadá, tal como se verifica nos bancos como 
BBVA e Santander, cujos lucros principais se con-
centram nas Américas do Sul  Central. O Citibank 
em suas declarações projeta uma maior presença 
n América do Sul.

Os bancos sulamericanos também estão expan-
dindo-se para diferentes países, em um processo 
sem precedentes. É o caso do Brasil com o Banco 
do Brasil e o Banco Itaú; do Chile, com os Banco 
da Vivienda, Falabella e Ripley, e Colombia com 
Bancolombia, GNB Sudameris e Gilinski Group.

Por outro lado, crescen os problemas dos traba-
lhadores bancários com a intensificação da ex-
ploração, das metas abusivas, problemas de saú-
de, tercerização, etc. que colocam a  UNI diante 
do  desafio de fortalecer os sindicatos locais e as 
ações regionais e globais e buscar Acordos Mar-
cos que garantam direitos comuns globais e apro-
fundem o diálogo social nos países onde atuamos.

Estes desafios se expressam nos temas centrais 
de nossa conferência: sindicalização em empre-
sas multinacionais; Crescimento Sindical e Nego-
ciação Coletiva.
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II. Sindicalização nas 
empresas multinacionais, 
crescimento sindical 
negociação coletiva

O trabalho dos sindicatos em diferentes países e dis-
tintos bancos se refl etiram em um crescimento no nú-
mero de sindicalizados. 

Nos países do Caribe desenvolve-se de maneira bas-
tante rápida p planejamento e a integração, através do 
fortalecimento das redes entre os diferentes sindicatos 
de bancários na região caribenha.

No Peru, o trabalho de sindicalização no BBVA resul-
tou em 50 % de aumento no número de sindicalizados 
e Crediscotia Bank, o número de sindicalizados saltou 
de 17 em 2011 para 84 em 2012, com uma perspectiva 
de crescimento bastante favorável.

Na Colômbia avançamos no mapeamento e na for-
mação de 36 dirigentes sindicais, como instrumento 
imediatamente prévio ao processo de sindicalização; 
Csteba do Chile concluiu seu trabalho de pesquisa d 
sistema fi nanceiro do país, e conseguiu aumentar em 
25% seu número de fi liados. 

La Bancaria da Argentina cresceu em fi liados em todas 
as empresas, tanto em número de fi liados como em 
benefícios que foram ampliados; no Brasil e Uruguai se 
mantém campanhas permanentes de sindicalização.

Em maio de 2011 UNI Américas assinou um Acordo 
Marco Global com o Banco do Brasil, que estabelece 
direitos de liberdade de sindicalização, representação e 
negociação coletiva. Tal feito nos levou a começar os 
trabalhos para criar um Sindicato de Bancários nos Es-
tados Unidos, e neste momento as tarefas de mapea-
mento e pesquisa já se encontram bastante adiantadas.

Em março de 2012 realizamos a primeira reunião com 
a direção do Banco Itaú para discutir os primeiros 
passos para a celebração de um Acordo Global. Este 
trabalho com Banco Itaú se encontra na fase de mape-
amento e pesquisa nos países onde a empresa atua.

Em abril de 2012 começamos os trabalhos junto a 
UNEB da Colômbia para fazer um Acordo Marco com 
o Bancolombia,  que é um Banco privado deste país e 
que já atua em diferentes países na América central. 
Na última semana de agosto de 2012 fi zemos a pri-
meira reunião da UNI com o Bancolombia na cidade 
de Medellín para começar a discutir os pontos de um 
futuro Acordo Marco.

A Uni Américas Finanças tem um trabalho consoli-
dado de Redes Sindicais nos Bancos Internacionais: 
Banco do Brasil, BBVA, Santander, HSBC, Banco 

Itaú e mais recentemente criamos a Rede Sindical do 
Scotia Bank.

Este trabalho conjunto nos bancos internacionais 
permite encontros anuais ou semestrais com diri-
gentes sindicais das Américas, onde podemos trocar 
informações e experiências e se estabelecem ações 
conjuntas, se produzem materiais unifi cados e se or-
ganizam  atividades e protestos conjuntos,  como por 
exemplo no HSBC, Itaú y Santander.

As redes sindicais levam as propostas conjuntas ao 
nível de cada um dos países participantes, buscando 
negociar com as empresas em nível local, ao mesmo 
tempo em que pressionamos os bancos local e glo-
balmente. 

É importante enfatizar que nos últimos anos, as ações 
unifi cadas da UNI Finanças e seus fi liados possibilita-
ram resultados concretos nas negociações com ban-
cos e países específi cos.

Por exemplo, no Paraguai através de las negociações 
com o Banco Itaú foi possível reverter a demissão de 
uma bancária que se encontrava grávida.

Em novembro de 2011 conseguimos reunir os diri-
gentes sindicais da Uneb do HSBC na Colômbia para 
tratar dos problemas locais e em março de 2012 re-
alizamos no México uma reunião com o Gerente de 
Recursos Humanos de HSBC nas Américas, com a 
presença da coordenação sindical, da presidência da 
UNI Finanças e da equipe da UNI.

Todas estas tarefas foram possíveis porque nossos 
fi liados estão completamente envolvidos em um tra-
balho regional e global coordenado. 

III. Regulamentação do 
Sistema Financeiro

Em dezembro de 2011, a 7 Reunião das redes Sindi-
cais de Bancos Internacionais em Santiago do Chile 
debateu a situação do sistema fi nanceiro nas Amé-
ricas e apresentou uma declaração conjunta com os 
seguintes pontos:

• Necessidade da Reglamentação do Sistema Fi-
nanceiro.

• A taxação do sistema fi nanceiro em todo o pla-
neta.

• As metodologias e infl uência das Agências de 
Classifi cação de bancos,  provocam mais tur-
bulências e “cumprem um papel complicado 
no Sistema Financeiro, através da lógica que 
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estabelcem e contribuem negativamente com 
a economia global, emitindo julgamentos sobre 
determinado país ou empresa chegando ao ex-
tremo de afetar duramente o desenvolvimento 
de economias, no primeiro caso, ou suas ativi-
dades, no segundo caso. Além disso, 3 gran-
des agências são responsáveis por 97% do 
mercado”. É urgente que estas agências ten-
ham regras e sejam supervisionadas e que as 
análises de produtos estejam separadas das 
notas de qualifi cação impostas pelas Agências 
de Classifi cação dos Estados. Propomos que 
os países tenham suas próprias entidades pú-
blicas de classifi cação, com participação social 
e que produzam análises internas e evitem cri-
ses estruturais.

• Entendemos que é necessária a imediata im-
plementação do tratado de Basilea III e de um 
relação de capital estrutural para garantir a 
melhor capacidade das instituições fi nanceiras  
em situações de crise. No entanto é importante 
estabelecer regras fortes e que sejam capazes 
de obter informações claras das instituições fi -
nanceiras”

• A nova regulamentação deve também alcançar 
a remuneração dos alto executivos dos bancos, 
promovendo uma revisão nos programas de 
incentivos e pagamento de bônus. O controle 
desses pagamentos, a relação dos salarios e o 
resultado da empresa devem ser considerados 
nessel novo modelo.

Este trabalho está sendo aprofundado com os estudos 
apresentados pela AEBU do Uruguai sobre la Regio-
nalização do Sistema Financeiro na América Latina 
durante os eventos realizados pela UNI Américas Fi-
nanças em Montevideo en maio e Julho de 2012 (Gru-
po Diretivo e Encontro das Redes Sindicais).

IV. Objetivos Estratégicos para 
2012-2016

Uni Américas Finanças tem os seguintes objetivos 
para o período 2012-2016:

• Crescer em entidades fi liadas em: Perú, Costa 
Rica e Suriname.

• Trabalha pelo crescimento do número de sindi-
calizados no: Peru, Colômbia, Chile, Paraguai e 
nos países do Caribe.

• Trabalhar para a criação de um Sindicato do 
ramo Financeiro nos Estados Unidos

• Trabalhar para a criação de um Sindicato do 
ramo Financeiro em El Salvador

• Trabalhar para criar uma nova Federação do 
ramno fi nanceiro no Peru.

• Celebrarr Acordos Marcos com Bancolombia e 
Banco Itaú. 

• Seguir com os trabalhos das Redes e apontar 
para o crescimento para outros bancos interna-
cionalis.

Para atingir eses objetivos a UNI Finanças vai intensifi -
car os trabalhos de planejamento estratégicos no Peru 
e no Paraguai, buscar contatos e realizar visitas em El 
Salvador para a criação de um sindicato neste país.

Nos Estados Unidos, seguiremos com o plano estraté-
gico que já está em andamento.


