
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2014. 
 
Aos Empregados do Sistema BNDES, 
 
Na rodada de hoje, a Comissão das Empresas apresentou sua proposta, com ajustes na 
cláusula vigência (nº 43), conforme solicitação da representação dos empregados e a 
inclusão de uma cláusula em relação ao GEP Carreira (cláusula 25), no contexto de 
aprovação, pela Diretoria do BNDES em 02 de dezembro, dos normativos que alteram 
os Planos de Carreira em vigor. 
 
A pedido da representação dos empregados, foi ainda suprimida a cláusula 16 
(numeração anterior) e alterada a cláusula 13. 
 
Como esforço final do Presidente, da Diretoria e da Comissão das Empresas, foi 
apresentado, como aditivo ao Acordo de PR 2014, a proposta de pagamento de uma 
remuneração em dezembro, a título de antecipação da participação nos resultados. Por 
questões operacionais, para que o pagamento seja possível ainda nesse mês, o acordo 
global (ACT 2014 e Aditivo PR 2014) precisaria ser aprovado até o dia 09/12/2014. 
 
Cabe destacar que a proposta foi construída em um contexto político de restrições e traz 
avanços importantes. Os principais itens da proposta de ACT são: 
 
– Reajuste de 8,5% em salários e benefícios (2% de ganho real); 
 
– Reajuste de 9% para o grupamento C (2,5% de ganho real); 
 
– Auxílio refeição no valor de R$ 1.047,56 (R$ 47,60 por dia, em média); 
 
– Ampliação da licença paternidade para 15 dias úteis; 
 
– Unificação das carreiras de Técnico de Arquivo e Técnico Administrativo do PECS; 
 
– Antecipação da data-base da promoção PECS para 1º de janeiro, de modo a otimizar o 
processo de promoção do BNDES, mantida a segregação das vagas PECS e PUCS. 
 
Além dos reajustes e avanços, a proposta inclui também a renovação de 35 cláusulas 
com conquistas históricas. 
 
Reforçou-se ainda o compromisso de instalação imediata de um fórum de diálogo para o 
tema da previdência, para dar efetividade a cláusula de mecanismo de diálogo integrante 
do ACT. 
 
Temos convicção de que está é uma proposta digna da apreciação e aprovação do corpo 
funcional do BNDES. A proposta de Acordo, já com as alterações mencionadas, segue 
em anexo. 
 

Comissão de Negociação  


