
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2009. 
Caros Associados da AFBNDES, 
 
Tendo refletido a respeito do ocorrido na Assembleia de quinta-feira passada (3 de 
dezembro), nos sentimos na obrigação de dirigir algumas palavras a vocês. 
  
A intervenção radicalizada de alguns participantes na referida reunião, que contestaram de 
maneira inadequada a proposição da Comissão dos Empregados de fazer votação secreta 
para a apreciação da proposta da Administração do BNDES para o Acordo Coletivo de 
Trabalho de 2009, nos fez sentir desrespeitados enquanto membros desta Comissão, eleita 
na AGE de 19 de agosto passado. 
 
Este fato foi agravado pela intervenção inoportuna de dirigentes do Sindicato dos 
Bancários, que – convocados por pessoas que não faziam parte da Comissão dos 
Empregados e, portanto, não poderiam interferir na condução da Assembleia –, foram 
instigados a questionar tal forma de votação, o que contribuiu para tumultuar ainda mais o 
andamento dos trabalhos. Estranhamente, a participação destes sindicalistas resumiu-se a 
esse incidente lamentável, uma vez que em momento algum eles se interessaram em saber 
se a proposta do Banco era boa ou não para os empregados. Assim, ao que tudo indica, eles 
apareceram numa Assembleia do Sistema BNDES só para questionar a forma de votação 
proposta pela Comissão dos Empregados – legitimamente eleita para conduzir os trabalhos 
da Negociação de 2009. 
 
Esclareça-se que a proposta do voto secreto, uma instituição secular e republicana, 
objetivava dar mais conforto aos empregados na hora de se posicionarem, sem 
constrangimentos, sem pressões de nenhuma espécie. Além disso, é uma forma segura de 
se apurar o resultado numérico da votação. A votação secreta permitiria uma definição da 
questão (aprovação ou não do Acordo) de maneira objetiva, com a necessária tranquilidade.  
 
Por isso, causou-nos um grande desconforto e decepção a forma raivosa como colegas 
nossos, incluindo integrantes da Administração do Banco (e disso muitos são testemunhas), 
questionaram a condução da Assembleia – que cabia à Comissão dos Empregados –
acusando-nos de fraude e manipulação na votação. Se havia tal suspeita, havia, por 
conseguinte, desconfiança na lisura de todo um trabalho que vimos desenvolvendo em 
nossa gestão desde julho de 2008. E isso não podíamos aceitar – sem reagir.  
 
Todos sabiam da posição da Comissão dos Empregados contrária à aprovação do Acordo 
proposto pela Administração. E as razões eram muitas, o que, neste momento, não convém 
enumerar. Tínhamos a obrigação de alertar o corpo funcional que a opção por um 
numerário imediato no bolso, futuramente poderia provocar a ausência de parte desse 
mesmo numerário. Portanto, ninguém iria inventar nada durante a Assembleia, pois tudo o 
que deveria ser dito já havia sido, tanto pela Comissão dos Empregados quanto pela ARH 
do Banco. A decisão era da Assembleia, e sempre será: seja com voto secreto ou não. 
 
No entanto, o nível de radicalização de algumas pessoas foi tanto que acabou por provocar 
nossa reação com a mesma intensidade. E o anúncio de que nós estaríamos saindo do 
processo acabou sendo o balizador de tudo o que aconteceu depois. A própria Assembleia – 
em sua grande maioria – encontrou um caminho para sair do impasse decidindo pela 
votação secreta, pois, com sabedoria, não deu chance para interferências inoportunas. 
 



Depois, diante de tanta polêmica, nos recolhemos. Entretanto, logo após a Assembleia 
começamos a receber muitas mensagens de apoio, e pedidos para que reconsiderássemos 
nossa posição. Todos que nos procuraram apresentavam o mesmo ponto em comum, ou 
seja, aqueles poucos questionadores não representavam a opinião da maioria. 
 
Em casa recebemos inúmeros “e-mails” e telefonemas, inclusive um telefonema do Diretor 
da ARH para a Presidente da AF, que falava também, em nome do Presidente do Banco, 
buscando saber como estávamos nos sentindo em relação a todos aqueles acontecimentos e 
se a nossa decisão de afastamento era irrevogável. Nós já estávamos refletindo sobre tudo o 
que havia ocorrido. 
 
Deixar ou não a AF, para nós, era uma decisão difícil, diante do apoio recebido de tantos 
associados. E é fato que ao assumirmos a Administração de nossa entidade, fizemos em 
nome de um conjunto de associados que apostou na plataforma e no programa explicitado 
pela Chapa Unificação – um projeto coletivo; e, portanto, qualquer decisão a respeito de 
nossa permanência precisava levar em consideração, também, a posição dos nossos pares 
na Diretoria da Associação, que também nos deram todo o apoio. 
 
Um outro ponto a ser considerado era a importância que a AFBNDES sempre teve no 
contexto do BNDES – tendo sido criada apenas dois anos depois do nascimento do Banco. 
Desta forma, a questão não envolvia, simplesmente, pessoas – associados, diretores, 
conselheiros ou empregados da entidade. Envolvia, acima de tudo, a história, a trajetória e 
o trabalho da Associação durante mais de 55 anos como parceira do BNDES em prol do 
desenvolvimento econômico e social do país. O seu papel não se restringe à Negociação 
Coletiva. Ele é muito maior, inclusive por nossa defesa da consolidação do arranjo 
institucional BNDES/TESOURO.  
 
E foi ainda refletindo sobre tudo isso que recebemos, na última segunda-feira, um convite 
do Chefe da Secretaria Executiva do Gabinete da Presidência – em nome do Presidente do 
Banco – para uma reunião. Neste encontro houve um pedido para que nós 
permanecêssemos à frente da entidade. Mais uma vez, o Presidente do Banco e o Chefe da 
Secretaria Executiva do Gabinete da Presidência, da forma elegante de sempre, 
demonstraram que a direção do Banco reconhecia o trabalho da AFBNDES para o 
desenvolvimento e o aperfeiçoamento da instituição e não viam razões para que a 
negociação do Acordo de 2009 tivesse esse desfecho. Salientamos a ele que diante das 
solicitações dos associados já estávamos refletindo sobre o nosso posicionamento, 
entretanto, gostaríamos de contar com o apoio do Presidente para darmos continuidade à 
questão da participação das Associações no desenvolvimento do Plano Único e do Plano de 
Carreira, uma questão relevante para a nossa gestão!  
 
Um encontro com o Diretor da ARH, ontem (8), ratificou a mensagem passada pelo Chefe 
da Secretaria Executiva do Gabinete da Presidência, e ainda contou com alguns avanços no 
tocante às condições pactuadas no Acordo Coletivo de Trabalho de 2009. Avanços estes 
alinhavados – antes da referida Assembleia – em reunião com o Presidente do Banco e com 
o Dir/ARH. Infelizmente, esses pontos não puderam ser explicitados naquele momento em 
razão do tumulto ocorrido. Tais avanços dizem respeito à continuidade dos estudos para a 
implantação de pleitos relacionados ao “cuidador social”, à continuidade da assistência ao 
“dependente inválido”, à venda de “Dias Fruitivos” e ao compromisso de participação das 
entidades representativas dos empregados nos estudos que estão sendo feitos no âmbito da 
Área de Recursos Humanos sobre os efeitos da Lei 11.890, de dezembro de 2008 (referente 



à MP 440), que elevou os salários do pessoal que trabalha em carreiras típicas de Estado, 
incluindo empregados da Receita Federal, Banco Central, Ipea, CVM e Susep, entre outras 
importantes instituições públicas. 
 
  
Assim, diante de tudo o que ocorreu de quinta-feira para cá, e depois de consolidarmos 
nossa reflexão, decidimos rever a decisão e permanecer à frente da AFBNDES, com a 
mesma força e determinação existentes desde o primeiro dia do nosso mandato, 
reconhecendo que a opinião daqueles que buscaram desestabilizar a Assembleia não reflete 
o desejo da maioria dos benedenses. E a estes devemos todo o respeito. 
 
Finalmente, queremos agradecer o carinho de todos aqueles que entraram em contato 
durante os últimos dias e ressaltar a importância de termos uma relação de respeito mútuo 
no BNDES – traço que sempre marcou a nossa convivência nesta Casa. 
 
Sem mais para o momento, 
 
Sônia Guedes 
Presidente da AFBNDES 
Helio Silveira 
Vice-Presidente da AFBNDES 
 
 
 


