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1. CLÁUSULA 1: REAJUSTE SALARIAL 
Em 01.09.2009, as Empresas do Sistema BNDES aplicarão o percentual de 12% (doze por cento) sobre os 
salários vigentes em 31.08.2009, a título de reajuste salarial dos seus empregados. 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O valor de reajuste pleiteado de 12% refere-se ao índice aprovado no XXXVIII Encontro 
Nacional dos Bancários promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito - CONTEC, realizado em Recife/PE, em julho/2009.  
 
DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL – APLICABILIDADE DE ÍNDICES ABAIXO DA 
INFLAÇÃO 
 
O pleito se justifica, sobretudo, por conta da adoção, durante os anos do governo do 
presidente Fernando Henrique Cardoso, de somente autorizar os reajustes salariais em 
percentuais abaixo dos índices de inflação, complementados pelo pagamento de valores 
a título de “abono”, para supostamente minimizar os prejuízos causados aos empregados. 
 
Por conta destes reajustes salariais “rebaixados” no período de 1º de julho de 1994 
(implantação do Plano Real) até 31/08/2009, tem-se como conseqüência, dois tipos de 
perdas impostas aos empregados: 

a) a perda real de massa salarial, no período considerado, decorrente de reajustes 
salariais menores do que as variações do IPCA, índice de inflação adotado para 
comparação, que será tratada no âmbito da Cláusula 3; e 

b) a defasagem salarial acumulada em relação ao índice de inflação adotado para 
comparação no período considerado, também denominada de “resíduo percentual”, 
que será tratado na Cláusula 4. 

 
Enquanto que a perda de massa salarial ocorre em um determinado período de tempo, ou 
seja, é uma variável de fluxo, a perda acumulada de índice de reajuste se refere a um 
instante de tempo, ou seja, é uma variável de estoque. 
 
Os reajustes salariais rebaixados em relação aos índices de inflação são responsáveis 
pela geração do segundo tipo de perda que é o “resíduo percentual”.  
 
Para exemplificar, o índice de inflação adotado para fins de comparação, que foi o 
IPCA/FIBGE, acumulou variação de 247,46% no período de julho de 1994 até agosto de 
2009, enquanto que, para o mesmo período, a variação dos reajustes salariais foi de 
apenas 182,63%, do que resulta uma defasagem salarial de 22,94%.  
 
Esse valor representa qual seria o reajuste salarial necessário para igualar a variação 
acumulada dos salários à variação acumulada do IPCA. A defasagem salarial é o objeto 
da Cláusula 4, e está ligado intimamente com o pleito dessa Cláusula 1.  
 
Observe-se que se concedido o reajuste salarial de 12,0% previsto nessa Cláusula 1, 
ainda seriam necessários mais 9,76% para zerar a defasagem acumulada descrita 
anteriormente (de 22,94%).  
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2. CLÁUSULA 2: GRATIFICAÇÃO SALARIAL  
 
As Empresas pagarão a cada empregado que lhe tenha prestado efetivamente serviços no âmbito do contrato 
de trabalho em vigor no período compreendido entre 1º de setembro de 2008 e 31 de agosto de 2009, valor 
correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) vezes a remuneração contratual, a título de gratificação salarial 
referente ao período em questão. 
 
Parágrafo Primeiro – Considera-se “tempo de efetivo serviço”, para efeito desta cláusula: 
 
I. o período em que o empregado recebeu salário, de qualquer das Empresas, ainda que afastado do 
trabalho efetivo em razão de licença remunerada, cessão, ou outra causa de interrupção temporária da 
prestação de serviços sem prejuízo do salário, bem como o afastamento por auxílio-doença; 
 
II. o período de afastamento em virtude de acidente do trabalho, licença maternidade ou outros motivos 
previstos em lei, desde que não haja suspensão de sua remuneração salarial; 
 
Parágrafo Segundo – A fração de mês igual ou superior a 15 dias será computada como mês integral. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O valor da Gratificação Salarial correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) da remuneração 
contratual refere-se à uma parte do Abono Especial Não Incorporável ao Salário, 
especificamente referenciada no subitem "e.1" da Cláusula 3. 
 
Importa ressaltar que essa “gratificação salarial” já vem sendo concedida desde 1998 (10 
anos), incorporando-se ao fluxo de caixa dos empregados ativos e assistidos. Nesse 
raciocínio, o pleito referente à esse valor deve ser pago independentemente do 
atendimento da Cláusula 5 – finalizando uma etapa e iniciando-se o novo procedimento, 
qual seja: o reajuste salarial de 8,1081% em substituição ao pagamento de gratificação 
salarial (ex-abono), prevista para ser implantada a partir de 01/01/2010. 
 
 



 

 5 

3. CLÁUSULA 3: ABONO ESPECIAL NÃO INCORPORÁVEL AO 
SALÁRIO  
As empresas do Sistema BNDES concederão a cada empregado, abono especial não incorporável ao salário, 
equivalente à quantidade de remunerações contratuais vigentes em agosto de 2009, como resultado da 
apuração da perda real de massa salarial consumada no período de 01/07/1994 até 31/08/2009, considerando: 
 

a) as diferenças registradas entre as parcelas salariais (adiantamentos e complementos de salários) 
efetivamente pagas aos empregados em cada mês, ou seja, reajustadas pelos índices que foram aplicados 
aos salários – e as parcelas salariais que seriam pagas mensalmente, caso os salários tivessem sido 
reajustados pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pela Fundação IBGE) – diferenças 
estas devidamente reajustadas pela variação do IPCA/FIBGE desde o dia do seu efetivo pagamento até o dia 
31/08/2009, apurando-se para tanto os índices pro-rata die, para ambos os índices; 
 

b) para efeito dos cálculos acima, considerar-se-á o pagamento de férias no mês de janeiro de cada ano (4/3 da 
remuneração contratual) e o pagamento integral do 13º salário em dezembro de cada ano; 
 

c) do montante apurado no item “a”, serão deduzidas as parcelas equivalentes a 1 (uma) remuneração contratual 
recebidas pelos empregados a título de “Participação nos Resultados” referentes aos exercícios de 1996 e 
1997, e a de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração também paga a esse título relativa ao exercício de 
1999, bem como os “abonos especiais” e/ou “gratificação salarial” relativos aos Acordos Coletivos de Trabalho 
das datas-base de setembro de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, 
devidamente corrigidos pela variação do IPCA/FIBGE a partir das datas dos seus efetivos pagamentos até 
31/08/2009; 
 

d) o valor resultante da apuração descrita no item anterior, que constitui o total acumulado das perdas reais de 
massa salarial, será dividido pela remuneração contratual vigente no mês de agosto de 2009, constituindo-se, 
portanto, no valor do abono especial não incorporável ao salário, previsto no caput desta cláusula; 
 

e) o valor do abono especial calculado conforme o disposto no item anterior, já expresso em número de 
remunerações contratuais, será pago em parcelas, obedecendo ao seguinte  esquema: 
 
e.1) 1,5 (um vírgula cinco décimos) da remuneração contratual equivalente àquela vigente no mês de 
agosto/2009, até o dia 25/09/2009, nos termos do disposto na Cláusula 2ª desta Pauta, sem prejuízo do 
pagamento do seu complemento, decorrente da respectiva atualização com base no índice de reajuste salarial 
previsto na cláusula 1ª deste instrumento, cuja data de pagamento será acertada entre as partes; 
 
e.2) 1 (uma) remuneração contratual equivalente àquela vigente no mês de dezembro/2009, até o dia 
25/12/2009; 
 
e.3) 1 (uma) remuneração contratual equivalente àquela vigente no mês de março/2010, até o dia 25/03/2010; 
 
e.4) a partir de março de 2010, o restante do abono especial será pago em parcelas quadrimestrais, 
equivalentes cada uma delas a 1 (uma) remuneração contratual vigente no mês do efetivo pagamento e até o 
dia 25 de cada mês em questão, exceto a última parcela que abrangerá a parte decimal por ventura existente 
no total do abono especial em questão; 
 
e.5) alternativamente aos itens “e.2” a “e.4” anteriores, as empresas poderão, em substituição aos pagamentos 
de parcelas neles previstos, proceder a incorporação aos salários, já reajustados na forma da cláusula 1ª 
deste instrumento, através da aplicação do percentual adicional de 8,1081% (oito vírgula mil e oitenta e um 
por cento), incidente sobre a remuneração contratual de cada empregado e com vigência a partir de 1º de 
setembro de 2009, de forma a eliminar, permanentemente e por conta de perdas passadas, considerando a 
data-base de 1º de setembro de 2009, o pagamento de qualquer valor a título de abono especial e/ou 
gratificação salarial.  
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JUSTIFICATIVA 
 

No Quadro I, mostrado a seguir, podemos verificar que a perda acumulada de massa 
salarial, no período de julho de 1994 a agosto de 2009, corresponde a 26,20 salários de 
agosto de 2009, determinada pela diferença entre massa salarial acumulada da base de 
comparação, de 213,69 salários, e os valores recebidos pelos empregados do Sistema 
BNDES, de apenas 187,49 salários, o que corresponde a uma perda de 12,36% sobre o 
valor acumulado da base de comparação. 
 
Como será visto nas justificativas da Cláusula 5, o reajuste anual equivalente a um salário 
mensal é igual a 8,1081%, sendo essa a justificativa para o valor de que trata o item “e.5” 
do da Cláusula 3.  

 
QUADRO I – Perdas da Massa Salarial: Jul/1994 a Ago/2009  

 
CLÁUSULA 3ª - ABONO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DE PERDA REAL DE MASSA SALARIAL

Determinação das Perdas de Massa Salarial no Sistema BNDES  
   de Julho de 1994 a Agosto de 2009 por Períodos de 12 meses

Índice de Inflação Adotado: IPCA Base para Comparação das Perdas: 13,33 Sal. Jun-94
     Valores em salários de agosto de 2009

 Valor dos 13,33  Valores Recebidos em Salários Ago/09  Ganhos(+) e Perdas(-) em Salários Ago/09

Períodos Salários de Jun-94 Salarios Abono/PR   Total Recebido Em Relação        No Período           Acumulada

Período Acumul. Período Período Período Acumul. Ano Ant. Salários Em % Salários Em %

a b c d=b+c e f =d-a

 jul/1994  a ago/1994 2,12 2,12 2,00 0,00 2,00 2,00       ----- -0,11 -5,35% -0,11 -5,35%
set/ 1994 a ago/1995 14,11 16,22 13,02 0,00 13,02 15,02       ----- -1,09 -7,71% -1,20 -7,40%
set/ 1995 a ago/1996 14,11 30,33 13,14 0,00 13,14 28,16 0,12 -0,97 -6,87% -2,17 -7,15%
set/ 1996 a ago/1997 14,11 44,43 12,41 0,94 13,36 41,51 0,22 -0,75 -5,30% -2,92 -6,56%
set/ 1997 a ago/1998 14,11 58,54 12,10 0,91 13,02 54,53 -0,34 -1,09 -7,71% -4,00 -6,84%
set/1998 a ago/1999 14,11 72,64 11,86 0,90 12,76 67,29 -0,26 -1,35 -9,55% -5,35 -7,37%
set/1999 a ago/2000 14,11 86,75 11,44 0,86 12,30 79,59 -0,46 -1,81 -12,83% -7,16 -8,25%
set/2000 a ago/2001 14,11 100,85 11,30 0,86 12,16 91,75 -0,13 -1,94 -13,77% -9,10 -9,03%
set/2001 a ago/2002 14,11 114,96 11,15 0,85 12,01 103,75 -0,16 -2,10 -14,88% -11,20 -9,74%
set/2002 a ago/2003 14,11 129,06 10,51 0,64 11,15 114,90 -0,86 -2,96 -20,97% -14,16 -10,97%
set/2003 a ago/2004 14,11 143,17 10,97 1,19 12,17 127,07 1,02 -1,94 -13,75% -16,10 -11,25%
set/2004 a ago/2005 14,11 157,27 11,07 1,05 12,11 139,18 -0,05 -1,99 -14,11% -18,09 -11,50%
set/2005 a ago/2006 14,11 171,38 11,12 0,84 11,95 151,13 -0,16 -2,15 -15,27% -20,24 -11,81%
set/2006 a ago/2007 14,11 185,48 11,12 0,68 11,80 162,93 -0,15 -2,31 -16,34% -22,55 -12,16%
set/2007 a ago/2008 14,11 199,59 11,36 0,69 12,05 174,98 0,25 -2,06 -14,61% -24,61 -12,33%

set/2008 a ago/2009 14,11 213,69 11,63 0,88 12,51 187,49 0,47 -1,59 -11,28% -26,20 -12,26%

jul/1994 a ago/2009 213,69 213,69 176,19 11,30 187,49 187,49        ----- -26,20 -12,26% -26,20 -12,26%

Observação: Foram consideradas as PR´s de 1996 e 1997, de 1 salário cada, e de 1999, de 0,5 salário, como sendo abonos salariais

 

O valor da perda de massa salarial de 26,20 salários de agosto/2009  somente seria 
zerado em um prazo superior a 25 anos,  se adotado o pleito da letra “e.5”, ou seja, após 
o ano de 2034, e isso se considerando uma taxa de desconto nula para cálculo do valor 
presente do fluxo e inflação nula no período. 
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4. CLÁUSULA 4: REPOSIÇÃO DO RESÍDUO PERCENTUAL DO 
PERÍODO DE 1994/2009 
 
As empresas do Sistema BNDES corrigirão, em 01.09.2009, os salários de seus empregados, com a aplicação 
do percentual residual acumulado relativo à variação integral do IPCA/FGV, no período de 01.07.1994 a 
31.08.2008, assim entendido pela divisão do valor acumulado do índice em agosto/2009 pelo de junho/1994, já 
compensado dos reajustes salariais de 13,29%, 20,94%, 4%, 2%, 3,9%, 5%, 6,0%, 6,9%, 13%, 8,5%, 6%, 
4,5%, 6,0% e 9,27%, aplicados, respectivamente, em 01/09/1994, 01/09/1995, 01/09/1996, 01/09/1997, 
01/09/1999, 01/09/2000, 01/09/2001, 01/09/2002, 01/09/2003, 01/09/2004, 01/09/2005, 01/09/2006, 01/09/2007 
e 01/09/2008, além do reajuste previsto na cláusula 1ª deste instrumento. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

No Quadro II, são apresentados para o período de julho/1994 a agosto/2009: (i) a 
variação do IPCA, nos períodos de 12 meses - findos em agosto, anteriores a cada data 
base; (ii) os reajustes e as defasagens salariais, tendo como base os salários no Sistema 
BNDES, em setembro de cada ano. 
 
Podemos observar que, enquanto a variação acumulada do IPCA, no período de 
julho/1994 a agosto/2009 foi de 247,46% (duzentos e quarenta e sete vírgula quarenta e 
seis por cento), a variação correspondente à acumulação dos reajustes salariais, em 
período equivalente, de todos os Acordos em setembro de cada ano, foi de apenas 
182,63%, (cento e cinqüenta e oito vírgula sessenta e cinco por cento), o que resulta uma 
defasagem salarial acumulada em relação ao IPCA de 22,94% (vinte e dois vírgula 
noventa e quatro por cento).  
 
Com a concessão do reajuste de 12% (doze por cento), pleiteado na Cláusula 1ª, o índice 
de reajuste salarial acumulado passaria de 182,63% para 216,55%, enquanto que a 
defasagem salarial acumulada diminuiria de 22,94% para 9,76%. 
 
A escolha do IPCA como índice para determinar as defasagens e perdas salariais no 
Sistema BNDES relaciona-se ao fato dele ser considerado como o índice oficial de 
inflação pelo Governo Federal, sendo, inclusive, o índice adotado para acompanhamento 
no chamado Sistema de Metas de Inflação operado pelo Banco Central do Brasil. O IPCA 
é apurado pela FIBGE e refere-se a uma matriz de consumo correspondente a uma renda 
mensal equivalente a 40 salários mínimos. 
 
O Quadro III contém variações acumuladas de julho/94 a agosto/09 e nos 12 meses 
findos em agosto/2009 dos principais índices de inflação brasileiros. 
 
Pelos dados coletados constata-se que a variação do IPCA, no período de jul/94 a 
ago/09, foi superior apenas à do IPC-Fipe (que mede a inflação somente na cidade de 
São Paulo), e bastante inferior às variações do IGP-DI e IGP-M, ambos calculados pela 
FGV, e mais ainda em relação ao ICV do Dieese. Já no período de 12 meses de set/08 a 
ago/09 a variação do IPCA, de 4,36% foi próxima às do IPC-BR, do INPC e do IPC-Fipe, 
um pouco superior à do ICV-Dieese, e muito superior às do IGP-M e IGP-DI, que 
apresentaram valores negativos no período. 
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É Importante frisar que se o índice de inflação adotado para quantificar as perdas e 
defasagens salariais do Sistema BNDES tivesse sido, por exemplo, o IGP-M, a 
defasagem salarial no período jul/94 a ago/09 seria muito maior, de 54,67%, ao invés de 
22,94% quando medida pelo IPCA. E que se tivesse sido adotado o INPC, índice também 
apurado pela FIBGE, mas referente a uma matriz de consumo correspondente a uma 
renda mensal equivalente a 8,0 salários mínimos, que é o índice adotado nos cálculos 
atuariais da FAPES, tal defasagem seria de 26,29%. 
 

 
 

QUADRO II – Variações do IPCA e Reajustes Salariais no Sistema BNDES 
CLÁUSULA 4 - REPOSIÇÃO DO RESÍDUO PERCENTUAL DO PERÍODO DE 1994/2009

    Inflação pelo IPCA(FIBGE) e Reajustes Salariais no SBNDES
Julho de 1994 a Agosto de 2009

Períodos de 12 meses anteriores Reajuste de Salários Defasagem % 
12 meses antes Variação % do IPCA  no Sistema BNDES em % Salarial

dos Ac. Coletivos 12 meses Acumulada em setembro Acumulado Acumulada

jul-94 a ago-94 8,83 8,83 13,29 13,29 (3,94)
set-94 a ago-95  26,36 37,52 20,94 37,01 0,37
set-95 a ago-96  14,21 57,06 4,00 42,49 10,22
set-96 a ago-97  5,59 65,84 2,00 45,34 14,11
set-97 a ago-98  2,55 70,08 0,00 45,34 17,02
set-98 a ago-99  5,69 79,76 3,90 51,01 19,04
set-99 a ago-00  7,85 93,88 5,00 58,56 22,27
set-00 a ago-01  6,41 106,30 6,00 68,08 22,74
set-01 a ago-02  7,46 121,69 6,90 79,67 23,38
set-02 a ago-03  15,07 155,11 13,00 103,03 25,65
set-03 a ago-04  7,18 173,43 8,50 120,29 24,12
set-04 a ago-05  6,02 189,88 6,00 133,51 24,14
set-05 a ago-06  3,84 201,02 4,50 144,01 23,36
set-06 a ago-07  4,18 213,59 6,00 158,65 21,24
set-07 a ago-08  6,17 232,93 9,27 182,63 17,80
set-08 a ago-09  4,36 247,46 0,00 182,63 22,94

Pleito Empregados 247,46 12,00 216,55 9,76

 
 

QUADRO III – Índices de Preços e Variações: Jul/1994 a Ago/2009 
Principais Índices de Preço: variações acumuladas de jul/94 a ago/09 e em 12 meses

(Sem considerar o Reajuste Salarial do SBNDES em set/09)
Índices de Preços   Período Jul-94 a Ago-09   Período Set-08 a Ago-09

Variação Defasagem do Variação Defasagem do
Nome Fonte Acumulada Salário Bndes em 12 Meses Salário Bndes

Salários BNDES 182,63 0,00 0,00 0,00
IGP-M                             FGV 337,14 54,67 -0,70 -0,70
IGP-DI                        FGV 333,53 53,39 -0,54 -0,54
IPC-BR FGV 266,64 29,72 4,73 4,73
INPC FIBGE 256,93 26,29 4,44 4,44
IPCA                               FIBGE 247,46 22,94 4,36 4,36
IPC-Fipe                         Fipe 210,03 9,69 4,22 4,22
ICV Dieese 335,29 54,01 3,75 3,75
URV   Estimada             Estimativa 269,25 30,65 2,61 2,61

Fonte: Banco Central do Brasil
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O Quadro IV apresenta as perdas de massa e defasagens salariais no Sistema BNDES 
em relação a diversos índices de preços de jul/1994 a ago/2009. Nele fica claro que 
realmente os valores referentes a tais perdas e defasagens se adotado o IPCA somente 
são superiores aos valores obtidos com a adoção do IPC-Fipe. Vale dizer que se adotado 
o IPC-BR, apurado pela FGV, que é o índice mais assemelhado ao IPCA, por ser um 
índice de preços ao consumidor puro e de abrangência nacional, a perda real de massa 
salarial seria de 39,06 salários de agosto de 2009, enquanto que a defasagem salarial 
atual seria de 29,72%. Por fim, vale dizer que se adotada a URV-Estimada (obtida pela 
média dos índices mensais de inflação medidos pelo IPCA, IGP-M e IPC-Fipe, tais valores 
seriam de, respectivamente, perda real de massa salarial de 33,26 salários de agosto de 
2009 e defasagem salarial de 30,65%.    
 
 

QUADRO IV – Perdas de Massa e Defasagens Salariais no Sistema BNDES 
em Relação a Diversos Índices de Preços de Jul/1994 a Ago/2009 

 
Perdas de Massa Salarial e Defasagens Salarial no Sistema BNDES em Relação aos Principais Indices de Inflação  

Valores em Salários de agosto/09 se adotado o:

Especificação IPC-Fipe IPCA INPC IGP-DI IGPM IPC-BR URV-Est.

Massa Salarial Total de 13,33 Sal. Jun-94 12,82 14,11 14,58 17,51 17,57 14,80 14,95
Massa Salarial Total de Set-08 a Ago-09 12,48 12,51 12,53 12,09 12,12 12,55 12,38
Massa Sal.Total Jul-94 a Ago-09 de Referencia=(a) 194,21 213,69 220,85 265,30 266,25 224,23 226,45
Massa Salarial Total Real de Jul-94 a Ago-09 (b) 176,74 187,49 190,64 214,80 216,98 185,17 193,19
Ganho (Perda) de Jul-94 a Ago-09  (c) = (a) - (b) -17,47 -26,20 -30,20 -50,50 -49,27 -39,06 -33,26
Ganho (Perda) Massa Sal. Jul-94 a Ago-09   (c)/(a) em % -9,00% -12,26% -13,68% -19,03% -18,51% -17,42% -14,69%
(a) Clausula 1ª : reajuste de 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%
(b) Clausula 3ª - Perda em Salários de Agosto de 2009 17,47    26,20    30,20    50,50    49,27      39,06      33,26    
(c) Clausula 4ª: Resíduo em % 9,69% 22,94% 26,29% 53,39% 54,67% 29,72% 30,89%
(d) Resíduo em % após reajuste da Clausula 5ª de 8,1081% 1,47% 13,72% 16,82% 41,89% 43,07% 19,99% 21,07%

Variação 01/07/94 a 31/08/09 do Índice: 210,03% 247,46% 256,93% 333,53% 337,14% 266,64% 269,94%
Variação 01/07/94 a 31/08/09 do Sal.BNDES: 182,63% 182,63% 182,63% 182,63% 182,63% 182,63% 182,63%
Defasagem do Salário do BNDES em Relacao ao Indice 9,69% 22,94% 26,29% 53,39% 54,67% 29,72% 30,89%
OBS: A variação mensal URV Estimada é igual à média das variaçãoes do IPCA, do IGP-M re do IPC-Fipe  
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5. CLÁUSULA 5: REAJUSTE SALARIAL ESPECIAL DE 8,1081% EM 
SUBSTITUIÇÃO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO SALARIAL 
(EX-ABONO) 

 
As Empresas do Sistema BNDES concederão, a partir de 01 de janeiro de 2010, reajuste salarial especial de 
8,1081% (oito vírgula treze centésimos por cento), como forma de incorporar definitivamente à remuneração 
contratual de cada empregado, o valor médio – correspondente a 1,00 (uma) remuneração contratual – pago 
anualmente há 11 (onze) anos a título de gratificação salarial (ex-abono), constante nos Acordos Coletivos de 
Trabalho firmados a partir de 1998.    
 

 
JUSTIFICATIVA 
 

A incorporação do reajuste proposto aos salários simplificaria a negociação anual dos 
próximos acordos coletivos e traria apenas pequeno acréscimo de despesa às empresas 
do Sistema BNDES e à FAPES, na medida em que, tal reajuste resultaria em valor igual 
ao do ano de 2008 e um pouco superior ao do abono médio pago nos últimos onze anos, 
que foi de 0,9630 salário. Ressalte-se que, os abonos tendo natureza salarial são também 
pagos pela FAPES aos seus assistidos, pois sobre eles incidem contribuições àquela 
fundação.   
 
A propósito, o fato dos abonos já serem pagos há 11 anos, poderia ensejar a sua 
incorporação ao salário mediante pleito na justiça, com base no princípio da 
habitualidade. A seguir transcreve-se trecho de uma sentença do TST sobre o assunto: 
 

GRATIFICAÇÃO HABITUAL E SUA INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO - “A parcela habitual e genericamente paga a todos os 
empregados da empresa, durante  mais de 10 anos, constitui, nos termos do art. 457 § 1º da CLT, gratificação ajustada 
para fins de integração ao salário. Sua redução de forma unilateral vulnera o principio protetor que se expressa na 
vedação à alteração do contrato de trabalho em prejuízo do empregado.” (RR 195.479/95.5, 1a. T. – TST) 

 
Por definição, o reajuste equivalente ao abono seria aquele que resultasse no 
recebimento de massa salarial anual de 13,3611 novos salários reajustados (ou seja, a 
soma de 12 salários mensais, do adicional de férias de 1/3 e do 13° salário com 
rebatimento do adicional de férias) igual a massa salarial anual atual com o abono.  
 
Pode-se demonstrar que o Reajuste Equivalente a um valor concedido a título de abono 
pode ser calculado pela fórmula: 
 

Reajuste Salarial Equivalente a Abono = 3/37 * Abono 
 
Para fins de ilustração, para a substituição de 1,00 salário concedido a título de abono, o 
reajuste salarial equivalente seria de 8,1081% (= 3 / 37 * 1,0000 ). Observe-se que esse 
reajuste de 8,1081% foi considerado na quantificação do item “e.5” da Cláusula 3.  
 
O valor do reajuste de 8,1081% foi obtido pela fórmula acima e introduzido na planilha 
apresentada a seguir para o caso de um de abono correspondente a 1,00 salário, igual ao 
pago em 2008 e um pouco superior ao valor médio pago nos onze anos do período 1998 
a 2008, conforme demonstrado no Quadro V, no qual se tem a confirmação dos cálculos 
elaborados. 
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O objetivo dos Abonos, de fato ou disfarçados de PR, sempre foi gerar algum atrativo 
para que os empregados aprovassem as propostas de Acordos Coletivos feitas pela 
Administração, com reajustes salariais rebaixados em relação aos índices de inflação.  
 
Dessa forma, o ganho financeiro imediato sempre foi um fator preponderante nas 
negociações, colocando o corpo funcional em situação delicada e frágil quanto à negativa 
das propostas dos empregadores, considerando suas necessidades imediatas de 
despesas correntes e, muitas vezes, necessidade de quitação de dívidas onerosas 
assumidas. 

 
 

QUADRO V –  Reajuste Salarial de 8,1081% é equivalente a 1,0 salário de Abono 
 

                

  Reajuste Salarial Proposto = 8,1081%  = 3/37 x  1,0000       

                

    Valor Reaj. Sal.         

  Especificação Em salários Equivalente         

  Abono no Ano  1,0000 8,1081%         

  Total Equivalente 1,0000 8,1081%         

  Mês Atual Proposto         

  Setembro 1,0000 1,0811   Abono em   

  Outubro 1,0000 1,0811   
Anos 

Salários   

  Novembro 1,0000 1,0811   1998 1,0000    

  Dezembro 1,0000 1,0811   1999 0,5000    

  Janeiro 1,0000 1,0811   2000 1,0000    

  Fevereiro 1,0000 1,0811   2001 1,0000    

  Março 1,0000 1,0811   2002 0,8000    

  Abril 1,0000 1,0811   2003 1,4425    

  Maio 1,0000 1,0811   2004 1,2500    

  Junho 1,0000 1,0811   2005 1,0000    

  Julho 1,0000 1,0811   2006 0,8000    

  Agosto 1,0000 1,0811   2007 0,8000    

  1) Total 12 Meses 12,0000 12,9730   2008 1,0000    

  2) Abono 1,0000 0,0000   Média 0,9630    

  3) Adicional 1/3 de Férias 0,3333 0,3604   Adotado 1,0000    

  4) 13° salário 1,1111 1,1111         

  Total 14,4444 14,4444         

  Diferença Atual-Proposto   0,0000         

                 
 
Isso pode ser quantificado pela análise do Quadro VI, que contém além dos índices de 
inflação e de reajustes salariais no período de julho de 1994 a agosto de 2009 e os 
respectivos abonos concedidos, inclusive aqueles disfarçados de PR´s, referentes aos 
exercícios de 1996, 1997 e 1999. Nele também são apresentados, para cada período de 
12 meses findos em agosto de cada ano, o reajuste salarial, o reajuste equivalente ao 
abono (determinados pela fórmula já comentada no início desta justificativa) e o “reajuste 
equivalente total”, que é a capitalização desses dois reajustes. 



 

 12 

 
Importa ressaltar que o “reajuste total equivalente” acumulado de cada período de 12 
meses, findos em agosto, é dado pelo reajuste salarial acumulado até o período anterior, 
capitalizado pelo “reajuste total equivalente do período”. Para melhor entendimento, 
observe-se, por exemplo, na linha destacada do Quadro VI, que em setembro de 2006, o 
reajuste salarial foi de 4,5%, enquanto que o reajuste equivalente ao abono de 0,80 
salários foi de 6,4865%, do que resultou um aumento total equivalente de 11,28% - igual a 
(1,045*1,064865-1)*100%. Outros valores apresentados para cada período são as 
defasagens salariais, em setembro de cada ano, após os reajustes salariais, e após os 
reajustes totais equivalentes. 
 
 

QUADRO VI – Variações do IPCA (em 12 meses findos em agosto), 
dos Reajustes Salariais e dos Reajustes Equivalentes Considerando os Abonos  

CLÁUSULA 5ª - REAJUSTE SALARIAL ESPECIAL DE 8,1081% 
EM SUBSTITUIÇÃO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO SALARIAL (EX-ABONO)

Inflação pelo IPCA(FIBGE), Reajustes Salariais, Abonos e Seus Reajustes Salariais Equivalentes no SBNDES
Julho de 1994 a Agosto de 2009

Períodos de Variações em 12 meses em % Variações Acumuladas em % Abonos Reajuste Total Equivalente em %
12 meses antes Ínflação Reajuste Defasagem Variação Reajuste Defasagem Em salários Reajuste % Período Reajuste Defasagem

dos Ac. Coletivos  p/ IPCA Salárial Salarial do IPCA Salarial Salarial de setembro equivalente 12 Meses Acumulado acumulada

jul-94 a ago-94 8,83 13,29 (3,94) 8,83 13,29 (3,94) 0,00 0,00 13,29 13,29 (3,94)
set-94 a ago-95  26,36 20,94 4,48 37,52 37,01 0,37 0,00 0,00 20,94 37,01 0,37
set-95 a ago-96  14,21 4,00 9,82 57,06 42,49 10,22 1,0000 8,1081 12,43 54,05 1,96
set-96 a ago-97  5,59 2,00 3,52 65,84 45,34 14,11 1,0000 8,1081 10,27 57,13 5,55
set-97 a ago-98  2,55 0,00 2,55 70,08 45,34 17,02 1,0000 8,1081 8,11 57,13 8,24
set-98 a ago-99  5,69 3,90 1,72 79,76 51,01 19,04 1,0000 8,1081 12,32 63,26 10,11
set-99 a ago-00  7,85 5,00 2,72 93,88 58,56 22,27 1,0000 8,1081 13,51 71,42 13,10
set-00 a ago-01  6,41 6,00 0,38 106,30 68,08 22,74 1,0000 8,1081 14,59 81,70 13,54
set-01 a ago-02  7,46 6,90 0,52 121,69 79,67 23,38 0,8000 6,4865 13,83 91,33 15,87
set-02 a ago-03  15,07 13,00 1,84 155,11 103,03 25,65 1,4425 11,6958 26,22 126,78 12,49
set-03 a ago-04  7,18 8,50 (1,21) 173,43 120,29 24,12 1,2500 10,1351 19,50 142,61 12,70
set-04 a ago-05  6,02 6,00 0,01 189,88 133,51 24,14 1,0000 8,1081 14,59 152,44 14,83
set-05 a ago-06  3,84 4,50 (0,63) 201,02 144,01 23,36 0,8000 6,4865 11,28 159,84 15,85
set-06 a ago-07  4,18 6,00 (1,72) 213,59 158,65 21,24 0,8000 6,4865 12,88 175,43 13,86
set-07 a ago-08  6,17 9,27 (2,84) 232,94 182,63 17,80 1,0000 8,1081 18,13 205,55 8,97

(a)set-08 a ago-09  4,36 4,36 0,00 247,46 194,97 17,80 1,0000 8,1081 12,83 218,88 8,97
(b)set-08 a ago-09  4,36 12,83 (7,50) 247,46 218,88 8,96 0,0000 0,0000 12,83 218,88 8,97
(c)set-08 a ago-09  4,36 21,08 (13,81) 247,46 242,21 1,53 0,0000 0,0000 21,08 242,21 1,53

Observação:

As Participações nos Resultados dos anos de 1996 e 1997, ambas de 1,0 salário, e de 1999, de 0,5 salário, foram consideradas como sendo Abono  
 
 
Para um melhor entendimento, passamos a comentar os valores referentes aos 12 meses 
findos em agosto de 1997, ou seja, referente ao Acordo Coletivo de 1996, que se 
encontra em destaque no Quadro VI: 
 

i. a PR de 1996, de 1,0 salário, aqui vista como Abono, se deu para compensar uma 
defasagem de 9,82% do reajuste rebaixado concedido, de apenas 4,00%, face à 
variação do IPCA de 14,21%, nos 12 meses, findos em agosto de 1996. 

ii. A defasagem salarial acumulada, em setembro de 1996, passou a ser de 10,22%, 
quando em setembro de 1995 era de apenas 0,37%. 

iii. Como o reajuste equivalente a 1,00 salário é de 8,1081%, válido para os 12 meses 
findos em agosto de 1997, objeto do Acordo Coletivo de 1996, o reajuste salarial 
equivalente foi de 12,43%, inferior, portanto, à variação do IPCA de 14,21%, do 
que resultou perda acumulada do reajuste salarial equivalente de 1,96%. 

 
Nos Acordos Coletivos de 1995 a 2002 os valores dos reajustes sempre foram inferiores à 
inflação medida pelo IPCA, fazendo com que a defasagem salarial acumulada em agosto 
de 2003 chegasse ao seu valor máximo de 25,65%. Já a defasagem máxima do salário 
equivalente ocorreu em agosto de 2006, quando foi de 15,87%. 
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Em setembro de 2008, a defasagem salarial (sem considerar os abonos) do Sistema 
BNDES em relação ao IPCA foi 17,80%, enquanto que a defasagem salarial equivalente 
(considerando os reajustes equivalentes aos abonos) foi de 8,97%. Isso demonstra que a 
concessão de abonos foi insuficiente para eliminar a defasagem da variação dos salários 
em relação à do IPCA. 
 
Conforme se vê nas últimas linhas do Quadro VI, em setembro de 2009, se for 
considerado: 

(a) o reajuste de 4,36% de variação do IPCA e o abono de 1,00 salário, tal como em 
2008, seria mantida a defasagem salarial de 8,97% em relação ao IPCA, 
conforme pode ser visto na antepenúltima linha assinalada por “(a)set-08 a ago-
09”;       

(b) o reajuste de 4,36%, idêntico à variação do IPCA, e o reajuste de 8,1081% 
pleiteado nesta Cláusula 5, equivalente a um abono de 1,00 salário, ter-se-ia um 
reajuste total equivalente de 12,83%, o que faria com que o índice salarial 
acumulado no período de julho/1994 a setembro/2009 passasse a ser 218,88%, ou 
seja, ainda defasado em 8,97% em relação à variação acumulada do IPCA, de 
247,46%, conforme pode ser visto na penúltima linha, assinalada por “(b)set-08 a 
ago-09”; 

 
(c) o reajuste de 12,00% pleiteado na Cláusula 1ª e o reajuste de 8,1081% pleiteado 

nessa Cláusula 5, equivalente a um abono de 1,00 salário ter-se-ia um reajuste 
total equivalente de 21,08%, o que faria com que o índice salarial acumulado no 
período de julho/1994 a setembro/2009 passasse a ser de 242,21%, ou seja, 
defasado em 1,53% em relação à variação acumulada do IPCA, de 247,46%, 
conforme pode ser visto na última linha, assinalada por “(c) set-08 a ago-09”. 

 
Vale reafirmar que o pleito dessa Cláusula 5 não corresponde a ganho real de salário nem 
de acréscimo de massa salarial anual, representando tão somente a sua efetiva 
incorporação ao salário, mediante decisão administrativa, já que o seu pagamento 
habitual, há mais de 11 (onze) anos, gerou o direito do empregado à sua incorporação.  
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6. CLÁUSULA 6: REAJUSTE SALARIAL ESPECIAL  DE 20,2079%  
PARA SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DA PARTICIPAÇÃO DOS 
EMPREGADOS NOS RESULTADOS DAS EMPRESAS DO SISTEMA 
BNDES   
As empresas do Sistema BNDES concederão, a partir de 01/01/2010, reajuste salarial especial de 20,2079% 
para substituição integral do valor equivalente a 2,70 remunerações contratuais, que vem sendo pago 
anualmente a título de Participação dos Empregados nos Resultados das Empresas - PR, valor máximo que 
seria recebido pelos empregados caso viesse ser firmado o Acordo de Participação nos Resultados referente 
ao exercício de 2009, já aprovado pela administração das Empresas, mas ainda não assinado. 
 
Parágrafo Único – Os impactos atuariais na FAPES decorrentes do reajuste salarial de que trata o caput 
desta cláusula deverão ser suportados em conjunto pelas Empresas do Sistema BNDES e por aquela 
Fundação, através de recursos a serem por elas definidos em conjunto, não podendo implicar qualquer 
alteração das atuais contribuições feitas àquela Fundação pelos seus participantes ativos e assistidos. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O principal resultado da substituição da PR por reajuste salarial equivalente seria o fato 
de que os aposentados também o receberiam, enquanto que para os ativos isso 
representaria apenas uma nova forma de recebimento do valor correspondente à PR, que 
ao invés de ser paga de uma só vez em março ou abril de cada ano, passaria a ser paga 
mensalmente. 
 
Esse reajuste eliminaria grande parte da perda atual, de 17,85%, que eles têm em suas 
remunerações anuais, que são de apenas 14,0833 salários (sem a PR de 2,70 salários) 
em relação aos rendimentos anuais dos ativos, que é de 17,1444 salários, a saber: 12 
salários mensais, adicional de férias de 1/3 de salário (não recebido pelos assistidos), 
abono de 1,0 de salário, 13º Salário (sobre o qual rebatem o adicional de férias e o 
abono) e PR de 2,70 salários (não recebida pelos assistidos). Tal fato é demonstrado no 
Quadro VII abaixo, onde se vê, também, que a perda anual dos assistidos em relação 
aos ativos passaria a ser de apenas 2,5%, em decorrência do não recebimento do 
adicional de férias.  
 

QUADRO VII –  A Perda de 17,85% dos Rendimentos Anuais dos Assistidos 
em relação aos Rendimentos Anuais dos Empregados 

Em Salarios Mensais

Especificação Situação Atual Situação Proposta

Empregados Assistidos Empregados Assistidos

1) Remunerações Mensais 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

2) Abono 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

4) Adicional 1/3 de Férias 0,3333 0,0000 0,3333 0,0000

3) 13° salário 1,1111 1,0833 1,1111 1,0833

5) PR 2,7000 0,0000 0,0000 0,0000

Total 17,1444 14,0833 14,4444 14,0833

Simbolos Eo Ao E A
Relação Asssistidos/Empregados Ro = Ao / Eo 82,15% R = A / E 97,50%
Perda Anual de Rendimentos  Po = 1 - Ro 17,85% P = 1 - R 2,50%  
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A redução da perda de rendimentos dos assistidos com o reajuste salarial equivalente à 
PR proposto, também seria um fator adicional de estímulo ao Programa de Desligamento 
Planejado (PDP), aprovado no Sistema BNDES em 2007, para que os atuais empregados 
viessem a se aposentar efetivamente, com desligamento das suas empresas, liberando 
vagas para novos empregados.  
 
 
Conforme será demonstrado a seguir, o reajuste equivalente para substituição total da PR 
seria de 20,2079%, importando ressaltar que o impacto nas folhas anuais de salários e 
encargos das empresas do Sistema BNDES decorreria exclusivamente do pagamento de 
encargos sociais que passariam a incidir sobre os valores que eram anteriormente pagos 
a título de participação nos resultados, que ao serem substituídos por reajuste equivalente 
passariam a ter natureza salarial.  
 
 
Contudo, acredita-se que o acréscimo de despesas com encargos sociais certamente 
seria mais do que compensado pelos ganhos que seriam obtidos com a antecipação dos 
desligamentos efetivos dos empregados das empresas em função do estímulo nesse 
sentido que a substituição da PR por reajuste equivalente causaria. 
 
 
A adoção da quantidade de 2,70 salários para fins da substituição total das PR´s é 
justificada: primeiro, pelo fato de tal valor ter sido o máximo estipulado nos últimos 
acordos sobre a PR, e, segundo, pelo fato desse valor ter sido obtido nos exercícios de 
2004, 2005, 2006 e 2007. No exercício de 2008 o valor da PR foi menor, de 2,60 salários; 
contudo, no exercício de 2009 ele provavelmente será, novamente, de 2,70 salários, 
considerando-se os excelentes resultados do Sistema BNDES quanto à pequena 
inadimplência, ao grande crescimento do seu ativo médio, à manutenção de suas baixas 
despesas administrativas e ao crescente volume médio de aplicação por empregado, o 
qual é o novo indicador que substituiu o referente a rentabilidade do patrimônio líquido 
médio, no acordo já aprovado em AGE pelos empregados, pela Diretoria e pelo Conselho 
de Administração do BNDES, mas ainda não assinado. 
 
 
Pode ser demonstrado que o valor do reajuste salarial equivalente para substituição de 
um valor pago a título de PR´s no Sistema BNDES, a exemplo do que foi dito na 
justificativa da Cláusula 5 é calculado pela seguinte fórmula: 
  

Reajuste Salarial Equivalente a PR = 36 / 481 * PR 
 

 
Assim, o reajuste salarial equivalente para substituir o valor de 1,00 salário recebido a 
título de PR seria igual a 7,4844% ( = 36 / 481 *1,00 ), enquanto que para substituição de 
2,70 salários de PR seria igual a 20,2079% ( = 36 / 481 * 2,70 ), o que pode ser 
comprovado na planilha constante do Quadro VIII.  
 
No caso do Sistema BNDES, a variação da massa salarial líquida recebida pelos 
empregados é muito próxima da variação da sua massa salarial bruta, na medida em que 
os encargos previdenciários adicionais para a FAPES, incidentes sobre os reajustes 
salariais para substituição de PR (onde eles não existem) são compensados pelo 
recebimento de FGTS (que não são devidos sobre a PR) e também pela redução do 
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imposto de renda devido à dedução na sua base de cálculo desses mesmos encargos 
previdenciários adicionais.  
Observe-se, contudo, que os valores adicionais de FGTS não são renda disponível, pois 
ficam retidos naquele fundo. Dessa forma, a consideração do FGTS dentro do valor da 
massa salarial líquida recebida pelos empregados deveria ser vista como uma concessão 
feita por eles para que se chegue a um acordo sobre a questão da substituição da PR por 
reajuste equivalente. 
 
 
 

QUADRO VIII –  Reajuste Salarial de 20,2079% é equivalente a 2,70 salários de PR 

Reajuste Salarial Proposto = 20,2079% = 36/481 * 2,7000

Valor Reaj. Sal.
Especificação em salários Equivalente
PR 2,7000 20,2079%
Total Equivalente 2,7000 20,2079%
Reajuste em setembro 0,00%

Mês Atual Proposto
Setembro 1,0000 1,2021

Outubro 1,0000 1,2021 PR em
Novembro 1,0000 1,2021 Salários
Dezembro 1,0000 1,2021 2000 1,1741

Janeiro 1,0000 1,2021 2001 1,8000
Fevereiro 1,0000 1,2021 2002 2,1000

Março 1,0000 1,2021 2003 2,3000
Abril 1,0000 1,2021 2004 2,7000
Maio 1,0000 1,2021 2005 2,7000

Junho 1,0000 1,2021 2006 2,7000

Julho 1,0000 1,2021 2007 2,7000
Agosto 1,0000 1,2021 2008 2,6000

1) Total 12 Meses 12,0000 14,4249 Média 2,3082
2) Abono 0,0000 0,0000 Adotado 2,7000
3) Adicional 1/3 de Férias 0,3333 0,4007
4) 13° salário 1,0278 1,2355
5) PR 2,7000 0,0000
Total 16,0611 16,0611
Diferença Atual-Proposto 0,000

Anos

 
 
Pode ser demonstrado que o valor do reajuste salarial equivalente para substituição 
conjunta de um  valor pago a título de Abono e de um valor pago a título de PR no 
Sistema BNDES é calculado pela soma desses reajustes salariais equivalentes, sendo 
dado pela fórmula abaixo e comprovado pela planilha do Quadro IX: 
  

Reajuste Salarial Equivalente a Abono e a PR =( 3/37 *Abono ) + ( 36 / 481 * PR ) 
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QUADRO IX –  Reajuste Salarial de 28,3160% é equivalente 
à Substituição Conjunta de 1,00 salário de Abono e de 2,70 salários de PR 

Reajuste Sal. Equiv. Abono = 8,11%  =3/37 x 1,0000 Anos Abono em

Reajuste Sal. Equiv.   PR = 20,21%  =36/481x 2,7000 Salários

1998 1,0000

Valor Reaj. Sal. 1999 0,5000
Especificação Em salarios Equivalente 2000 1,0000

Abono no Ano 1,0000 8,1081% 2001 1,0000

PR 2,7000 20,2079% 2002 0,8000

Total Equivalente 3,7000 28,3160% 2003 1,4425

2004 1,2500

Mês Atual Proposto 2005 1,0000
Setembro 1,0000 1,2832 2006 0,8000
Outubro 1,0000 1,2832 2007 0,8000

Novembro 1,0000 1,2832 2008 1,0000

Dezembro 1,0000 1,2832 Média 0,9630
Janeiro 1,0000 1,2832 Adotado 1,0000

Fevereiro 1,0000 1,2832

Março 1,0000 1,2832 Anos PR em

Abril 1,0000 1,2832 Salários

Maio 1,0000 1,2832 2000 1,2091
Junho 1,0000 1,2832 2001 1,8759

Julho 1,0000 1,2832 2002 2,2588
Agosto 1,0000 1,2832 2003 2,4067

1) Total 12 Meses 12,0000 15,3979 2004 2,7000
2) Abono 1,0000 0,0000 2005 2,7000

4) Adicional 1/3 de Férias 0,3333 0,4277 2006 2,7000

3) 13° salário 1,1111 1,2832 2007 2,7000
5) PR 2,7000 0,0000 2008 2,6000

Total 17,1444 17,1088 Média 2,3501

Diferença Atual-Proposto 0,000 Adotado 2,7000

 
 
Os Quadros X e XI apresentam, respectivamente, a evolução das massas e perdas salariais no 
Sistema BNDES em 12 meses findos em agosto de cada ano - realizados de julho de 1994 a 
agosto de 2009, e projetados de setembro de 2009 a agosto de 2013 – expressas em salários de 
agosto/2009, considerando-se: 
a) a variação do IPCA  de 4,36% nos anos civis, igual ao apurado nos 12 meses findos em 

agosto de 2009; 

b) a substituição do abono médio por reajuste de 8,1081% em setembro de 2009, pleiteada na 
Cláusula 5; 

c) reajustes salariais em setembro de 2009 a 2012 de 4,36%, idênticos às projeções feitas para o 
IPCA nos períodos de 12 meses findos em agosto; e, 

d) quatro alternativas para consideração da massa salarial nos 12 meses findos em agosto de 
cada ano, a saber: 

 Alternativa (0): considerando-se os 13,33 salários de junho de 1994, base de comparação 
adotada para a determinação das perdas; 

 Alternativa (1): considerando-se apenas as PR´s de 1996, 1997 e 1999 como integrando a 
Massa Salarial, por terem sido na verdade Abonos disfarçados de PR´s ; 
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 Alternativa (2): considerando-se, as premissas da Alternativa (1) acima adicionadas do 
reajuste equivalente de 20,2079% proposto nessa Cláusula 5 para substituição total da 
PR´s anuais de 2,70 Salários, e também de reajuste de 8,1081% para substituição de um 
abono igual a 1,00 salário, em atendimento do item “e.5” da Clausula 3ª, num reajuste 
total de 28,3160%, feito no dia 01 de janeiro de 2010;  

 Alternativa (3): considerando-se as premissas da alternativa (2), mas levando em conta 
como integrante da Massa Salarial também as PR´s referentes aos anos de 2000 a 2013.  

 
É necessário atentar que a PR de um exercício consta da massa salarial dos 12 meses findos em 
agosto do ano seguinte. 
 
Ressalte-se que os empregados aposentados não receberam as PR´s e, assim, suas respectivas 
massas salariais apresentaram perdas em todos os períodos até 2009. Ressalte-se que eles 
sequer receberam as PR´s de 1996, 1997 e 1999, que foram Abonos disfarçados de PR´s, e  
somente após o êxito obtido com as ações judiciais sobre essas matérias, foi possível em 2007 
um acordo com as empresas do Sistema BNDES  em relação aos anos de 1996 e 1997. Ressalte-
se que a PR de 1999 continua em discussão judicial. 
 
Nos Gráficos I e II são apresentadas, respectivamente, as massas e perdas salariais nos 
períodos de 12 meses findos em agosto de cada ano, no período de 1994 a 2013. Para melhor 
entendimento, nesses gráficos foram assinalados três intervalos de interesse, a saber: 

 de 1994 a 2000, no qual as PR´s de 1996, 1997 e 1999 integraram o cálculo das massas e 
perdas salariais por serem abonos disfarçados; 

 de 2001 a 2009, no qual as PR´s passaram a ser efetivamente PR´s e, assim, deixaram de 
ser consideradas no cálculo da massa salarial; e, 

 de 2010 a 2013, que é o período projetado com a substituição total da PR e, também, da 
substituição de um abono de 1,00 salário, num reajuste conjunto de 28,3160% feito no 
início de 2010. 

 
A partir dos 12 meses findos em 2001 as massas e perdas de salariais dos ativos e aposentados 
passam a ser iguais, sendo mostradas, respectivamente, pelas curvas m(1) do 1° gráfico e p(1) do 
Gráfico II. Tais perdas fizeram com que as perdas acumuladas aumentassem em cada ano, 
conforme se vê na curva pa(1) do Gráfico II. 
 
As curvas m(2), p(2) e pa(2) referem-se à implementação a proposta dessa Cláusula 6, de 
substituição integral da PR por reajuste equivalente, e se diferencia das curvas m(2), p(2) e pa(2) 
apenas a partir dos 12 meses findos em agosto de 2010. 
 
As curvas m(3), p(3) e pa(3) referem-se à situação em que as PR´s recebidas a partir do exercício 
de 2000 passam a ser consideradas com parte integrante dos rendimentos dos empregados. 
Nesse caso vê-se nos Gráficos I e II que a massa de rendimentos dos ativos passa a crescer e 
reduzir a perda em relação ao valor de referencia de 13,33 salários jun/94 corrigidos pelo IPCA, 
até se igualar nos 12 meses findos em agosto de 2004, permanecendo a partir com um pequeno 
ganho anual em relação a aquele valor de referencia, o que faz com que a sua perda acumulada, 
que atinge um valor máximo de 9,91 salários nos 12 meses findos em agosto de 2004, passe a se 
reduzir até atingir o valor de 8,79 salários nos 12 meses findos em agosto de 2009. 
 
Nos doze meses findos em agosto de 2010, devido à transição da situação de pagamento de 
abono e Para a situação de reajuste salarial equivalente de 28,3160% a partir de 01/01/2010, a 
massa salarial apresenta um pequeno aumento, passando a ser de 16,09 salários, mas nos 
períodos seguintes se estabiliza em 15,01 salários em valor pouco superior aos 14,11 salários do 
valor de referencia de 13,33 salários de jul/1994.      
 
Observa-se que a partir dos 12 meses findos em agosto de 2011 as curvas m(2) e m(3) se 
fundem em uma única, assim como as curvas p(2) e p(3), enquanto que a perda acumulada, 
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mostrada pela curva pa(2) se estabiliza em torno de 26 salários de agosto de 2009 e passa a cair 
a partir daí. 

Quadro X 
Sistema BNDES: Evolução das Massas Salariais nos 12 meses de Cada Acordo Coletivo

Realizado para Datas-base de 1º de setembro de 1994 a 2008 e Projetado de 2009 a 2012 
Valores em Salários de Agosto/2009

Período de 12 Meses  Nos 12 Meses dos Acordos Coletivos Valores Acumulados nos Períodos
Findos em Agosto (0) (1) Reaj.Esp.p/ Subst. PR (0) (1) Reaj.Esp.p/ Subst. PR 

Anteriores aos Base: Só PR´s de (2) (3) Base: Só PR´s de (2) (3)

Acordos Coletivos 13,33 Sal. dos anos Só PR´s de Com todas 13,33 Sal. dos anos Só PR´s de Com todas

 Jun-94 96, 97 e 99 96, 97 e 99 PR´s e Reaj.  Jun-94 96, 97 e 99 96, 97 e 99 PR´s e Reaj.

set/1993 a Ago/1994 14,11 14,91 14,91 14,91 --- --- --- ---

jul/1994 a Ago/1994 2,12 2,00 2,00 2,00 2,12 2,00 2,00 2,00

set/ 1994 a ago/1995 14,11 13,02 13,02 13,02 16,22 15,02 15,02 15,02

set/ 1995 a ago/1996 14,11 13,14 13,14 13,14 30,33 28,16 28,16 28,16
set/ 1996 a ago/1997 14,11 13,36 13,36 13,36 44,43 41,51 41,51 41,51

set/ 1997 a ago/1998 14,11 13,02 13,02 13,02 58,54 54,53 54,53 54,53
set/1998 a ago/1999 14,11 12,76 12,76 12,76 72,64 67,29 67,29 67,29

set/1999 a ago/2000 14,11 12,30 12,30 12,30 86,75 79,59 79,59 79,59
set/2000 a ago/2001 14,11 12,16 12,16 13,18 100,85 91,75 91,75 92,76

set/2001 a ago/2002 14,11 12,01 12,01 13,55 114,96 103,75 103,75 106,32

set/2002 a ago/2003 14,11 11,15 11,15 12,84 129,06 114,90 114,90 119,15

set/2003 a ago/2004 14,11 12,17 12,17 14,10 143,17 127,07 127,07 133,25

set/2004 a ago/2005 14,11 12,11 12,11 14,32 157,27 139,18 139,18 147,58
set/2005 a ago/2006 14,11 11,95 11,95 14,17 171,38 151,13 151,13 161,74

set/2006 a ago/2007 14,11 11,80 11,80 14,05 185,48 162,93 162,93 175,79

set/2007 a ago/2008 14,11 12,05 12,05 14,33 199,59 174,98 174,98 190,12

set/2008 a ago/2009 14,11 12,51 12,51 14,78 213,69 187,49 187,49 204,90

set/2009 a ago/2010 14,11 12,54 13,73 16,09 227,80 200,03 201,22 220,99

set/2010 a ago/2011 14,11 12,65 15,01 15,01 241,90 212,69 216,23 235,99

set/2011 a ago/2012 14,11 12,65 15,01 15,01 256,01 225,34 231,23 251,00

set/2012 a ago/2013 14,11 12,65 15,01 15,01 270,11 237,99 246,24 266,00

Observações:   

Reajuste p/ substituir o Abono de 1,00 salários (Cláusula 5) 8,1061% a partir de 01/01/2010
Reajuste p/ substituir a PR de 2,70 salários (Clausula 6)  20,2079% a partir de 01/01/2010  

 
Gráfico I 

  Sistema BNDES: Massa Salarial em 12 meses findos em agosto
 referentes aos Acordos Coletivos da data-base do ano anterior

(em salários de agosto de 2009)
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Quadro XI 

Sistema BNDES: Evolução das Perdas de Massa Salariais nos 12 meses de Cada Acordo Coletivo
Realizado para Datas-base de 1º de setembro de 1994 a 2008 e Projetado de 2009 a 2012 

Valores em Salários de Agosto/2009
Período de 12 Meses  Perdas em 12 Meses Perdas Acumuladas 

Findos em Agosto (1) Reaj.Esp.p/ Subst. PR e Abono (1) Reaj.Esp.p/ Subst. PR e Abono

  Anteriores aos Só PR´s de (2) (3) Só PR´s de (2) (3)

Acordos Coletivos dos anos Só PR´s de Com todas dos anos Só PR´s de Com todas

96, 97 e 99 96, 97 e 99 PR´s e Reaj. 96, 97 e 99 96, 97 e 99 PR´s e Reaj.

jul /1994 a Ago/1994 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

set/1994 a ago/1995 1,09 1,09 1,09 1,20 1,20 1,20

set/1995 a ago/1996 0,97 0,97 0,97 2,17 2,17 2,17

set/1996 a ago/1997 0,75 0,75 0,75 2,92 2,92 2,92

set/1997 a ago/1998 1,09 1,09 1,09 4,00 4,00 4,00

set/1998 a ago/1999 1,35 1,35 1,35 5,35 5,35 5,35

set/1999 a ago/2000 1,81 1,81 1,81 7,16 7,16 7,16

set/2000 a ago/2001 1,94 1,94 0,93 9,10 9,10 8,09

set/2001 a ago/2002 2,10 2,10 0,55 11,20 11,20 8,64

set/2002 a ago/2003 2,96 2,96 1,27 14,16 14,16 9,91

set/2003 a ago/2004 1,94 1,94 0,00 16,10 16,10 9,91

set/2004 a ago/2005 1,99 1,99 -0,22 18,09 18,09 9,70

set/2005 a ago/2006 2,15 2,15 -0,06 20,24 20,24 9,63

set/2006 a ago/2007 2,31 2,31 0,05 22,55 22,55 9,69

set/2007 a ago/2008 2,06 2,06 -0,22 24,61 24,61 9,47

set/2008 a ago/2009 1,59 1,59 -0,68 26,20 26,20 8,79

set/2009 a ago/2010 1,56 0,38 -1,98 27,77 26,58 6,81

set/2010 a ago/2011 1,45 -0,90 -0,90 29,22 25,68 5,91

set/2011 a ago/2012 1,45 -0,90 -0,90 30,67 24,78 5,01

set/2012 a ago/2013 1,45 -0,90 -0,90 32,12 23,88 4,11

Observações:   
Reajuste p/ substituir o Abono de 1,00 salários (Cláusula 5) 8,1061% a partir de 01/01/2010
Reajuste p/ substituir a PR de 2,70 salários (Clausula 6)  20,2079% a partir de 01/01/2010  

Gráfico II 
 

Sistema BNDES: Perdas de Massa Salarial em 12 meses findos em agosto
 referentes aos Acordos Coletivos da data-base do ano anterior

(em salários de agosto de 2009)
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O Quadro XII, mostrado a seguir, apresenta o histórico da variação do IPCA, dos 
reajustes salariais, dos Abonos e PR´s expressos em salários e em reajustes salariais 
equivalentes no Sistema BNDES, bem com seus valores acumulados e a defasagem 
salarial equivalente. Nele observa-se que a partir de dos 12 meses iniciados setembro de 
2003 passaram a existir defasagens salariais negativas, o que significa que os valores 
dos reajustes salariais equivalentes considerando-se os Abonos e as PR´s em conjunto 
foram superiores à variação acumulada do IPCA. Tal fato é totalmente consistente com o 
que foi visto anteriormente sobre a evolução das massas e perdas salariais dos 
empregados do Sistema BNDES se consideradas as PR´s com sendo parte integrante 
das massas salariais apuradas em períodos de 12 meses. 
 

Quadro XII 
CLÁUSULA 6ª - REAJUSTE SALARIAL ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DAS 

PARTICIPAÇÕES DOS EMPREGADOS NOS RESULTADOS DAS EMPRESAS DO SISTEMA BNDES
Inflação pelo IPCA(FIBGE), Reajustes Salariais, Abonos e Seus Reajustes Salariais Equivalentes no SBNDES

Julho de 1994 a Agosto de 2009
Períodos de 12 Em salários reajustados Variações em 12 meses em % Variações Acumuladas em %

de setembro seguinte Inflação Reajuste Reajustes Equivalentes a: Reajuste % Variação Reajuste Reajuste Defasagem Defasagem
meses antes dos Abonos PR >1999  p/ IPCA Salárial Abono PR>=2000 Total Total Equiv. do IPCA Salárial Total Equiv. Salarial Sal. Equiv.

Ac. Coletivos a b c d
e=a* 

13/160 f=b* 12/160 g=e+f

h=(1+d)* 
(1+g)-1

i=i.ant*  
(1+c)-1

j=i.ant* 
(1+h)-1

k=k.ant* 
(1+h)-1 l=i/j-1 l=i/k-1

jul-94 a ago-94 0,0000 0,0000 8,83 13,29 0,0000 0,0000 0,0000 13,29 8,83 13,29 13,29 (3,94) (3,94)
set-94 a ago-95  0,0000 0,0000 26,36 20,94 0,0000 0,0000 0,0000 20,94 37,52 37,01 37,01 0,37 0,37
set-95 a ago-96  0,0000 1,0000 14,21 4,00 8,1081 0,0000 8,1081 12,43 57,06 42,49 54,05 10,22 1,96
set-96 a ago-97  0,0000 1,0000 5,59 2,00 8,1081 0,0000 8,1081 10,27 65,84 45,34 57,13 14,11 5,55
set-97 a ago-98  1,0000 0,0000 2,55 0,00 8,1081 0,0000 8,1081 8,11 70,08 45,34 57,13 17,02 8,24
set-98 a ago-99  0,5000 0,5000 5,69 3,90 8,1081 0,0000 8,1081 12,32 79,76 51,01 63,26 19,04 10,11
set-99 a ago-00  1,0000 1,1741 7,85 5,00 8,1081 8,7874 16,8956 22,74 93,88 58,56 85,35 22,27 4,60
set-00 a ago-01  1,0000 1,8000 6,41 6,00 8,1081 13,4719 21,5800 28,87 106,30 68,08 104,35 22,74 0,96
set-01 a ago-02  0,8000 2,1000 7,46 6,90 6,4865 15,7173 22,2037 30,64 121,69 79,67 119,57 23,38 0,97
set-02 a ago-03  1,4425 2,3000 15,07 13,00 11,6958 17,2141 28,9099 45,67 155,11 103,03 161,73 25,65 (2,53)
set-03 a ago-04  1,2500 2,7000 7,18 8,50 10,1351 20,2079 30,3430 41,42 173,43 120,29 187,13 24,12 (4,77)
set-04 a ago-05  1,0000 2,7000 6,02 6,00 8,1081 20,2079 28,3160 36,01 189,88 133,51 199,63 24,14 (3,25)
set-05 a ago-06  0,8000 2,7000 3,84 4,50 6,4865 20,2079 26,6944 32,40 201,02 144,01 209,15 23,36 (2,63)
set-06 a ago-07  0,8000 2,7000 4,18 6,00 6,4865 20,2079 26,6944 34,30 213,59 158,65 227,70 21,24 (4,30)
set-07 a ago-08  1,0000 2,6000 6,17 9,27 8,1081 19,4595 27,5676 39,39 232,94 182,63 260,55 17,80 (7,66)
set-08 a ago-09  1,0000 2,7000 4,36 4,36 8,1081 20,2079 28,3160 33,92 247,46 194,97 278,49 17,80 (8,20)

Observação:
As Participações nos Resultados dos anos de 1996 e 1997, ambas de 1,0 salário, e de 1999, de 0,5 salário, foram consideradas como sendo Abono  

 
No Quadro XII verifica-se que caso fosse feito um reajuste de 28,3160% em 01/01/2010 
para substituir 1,00 salário de abono e 2,70 salários de PR, haveria um ganho dos 
reajustes equivalente de salários do Sistema BNDES em relação ao IPCA de 8,20%.   
 
Ressalte-se que, a diferença entre os valores das defasagens salariais e das perdas de 
massa salarial decorre do fato de que, enquanto as defasagens são variáveis de estoque, 
e se referem ao dia 1º de setembro de cada período de 12 meses, findos em agosto, as 
perdas de massa salarial são variáveis de fluxo e se referem aos 12 meses de tais 
períodos, considerando as perdas reais dos salários nominais em relação à inflação 
verificada, em cálculo diário, que leva em conta os dias de recebimento.   
 
Importa ressaltar que, o fato de ter sido projetada uma inflação anual a partir de setembro 
de 2009 igual 4,36% implica, por si só, uma perda aproximada de massa salarial anual 
igual à metade da inflação projetada, ou seja, 2,18 %, o que justificaria parte da diferença.   
 
A conclusão que se tira é que, caso fossem aceitas e implantadas as propostas feitas nas 
Cláusulas 5 e 6, que tratam de, respectivamente, substituição do Abono de 1,0 salário e 
da PR de 2,70 salários, além de estar sendo eliminada a defasagem salarial de 
22,94%,das empresas do Sistema BNDES em relação ao IPCA desde o início do Plano 
Real, pleiteada na Clausula 4, estar-se-ia também iniciando a redução gradual da perda 
de massa salarial de 26,20 salários de agosto de 2009 referida na Clausula 3. 
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Do ponto de vista jurídico, embora as PR´s estejam previstas na Constituição Federal e 
na Lei nº 10.101, de 19/12/2000, que dispõe ser a mesma negociada entre as empresas e 
os seus empregados, bastaria que existisse um acordo entre as partes para que tais 
participações não fossem mais pagas nem devidas aos empregados, a partir do exercício 
em que se desse a sua substituição total pelo reajuste salarial especial pleiteado nessa 
Clausula 6. 
 
Embora a Medida Provisória (MP) que instituiu as Participações dos Empregados nos 
Lucros e Resultados tenha sido editada no final de 1994, as empresas do Sistema 
BNDES só vieram a conceder as PR´s, efetivamente, no ano de 2000 - ou seja, com 
obediência à lei acima citada, que dispõe no seu Art. 2° que tais participações devem ser 
“objeto de negociação entre a empresa e seus empregados”. Deve ser ressaltado que não 
houve o pagamento de PR´s nos exercícios de 1995 e 1998, em decorrência de decisão 
unilateral das empresas. Já as PR´s referentes a 1996, 1997 e 1999 foram, na verdade, 
abonos salariais disfarçados de PR´s, concedidas nos meses de dezembro daqueles 
anos, sem qualquer negociação, objetivando o fechamento dos respectivos Acordos 
Coletivos. Vale aqui repetir que as PR´s de 1996 e 1997, foram objeto de acordo entre as 
empresas e os assistidos pela FAPES, em decorrência da Justiça do Trabalho ter 
reconhecido o seu caráter de abonos.       
 
O maior obstáculo para a adoção do pleito da Clausula 6 relaciona-se aos efeitos que 
teria na FAPES, na medida em que resultaria em acréscimo das suas provisões 
matemáticas em decorrência do reajuste salarial equivalente, acréscimo esse que teria de 
ser coberto, em conjunto, pelas empresas do Sistema BNDES e pela FAPES, em 
proporção a definir.  
 
Não resta dúvida que os valores que deixaram de ser pagos aos assistidos em 
decorrência dos pagamentos das PR´s aos ativos do Sistema BNDES se refletiram em 
grande redução das provisões matemáticas da FAPES, o que inclusive possibilitou que a 
relação entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes naquela Fundação 
se reduzisse do seu valor histórico de 2:1, verificado de 1978 até 1995, para 1:1 a partir 
de 2002. Vale dizer que a redução das reservas matemáticas teria resultado em grandes 
superávits técnicos caso a FAPES não tivesse optado, desde 2002, por fazer acréscimos 
nas suas provisões matemáticas e fundos, mediante alteração dos seus procedimentos 
de cálculo, em nome do conservadorismo. 
 
Por outro lado, as empresas do Sistema BNDES tiveram grande economia com o não 
pagamento de encargos sociais incidentes sobre os valores que foram pagos aos seus 
empregados a título de PR, bem como a redução pela metade as suas contribuições a 
FAPES  em relação às dos participantes. 
 
Por tudo o que foi dito as empresas do Sistema BNDES a FAPES deveriam arcar, em 
proporção a definir, com os acréscimos nas provisões matemáticas decorrentes da 
substituição das PR´s por reajustes salariais equivalentes.  
 
A substituição da PR por reajuste salarial equivalente, proposta nessa Cláusula 6, 
eliminaria a grande perda de massa salarial atualmente imputada aos assistidos, que 
quebra a prometida paridade entre ativos e aposentados, além ser um estimulo adicional 
ao PDP para o desligamento dos empregados mais antigos do Sistema BNDES, o que 
permitiria a desejável renovação do seu quadro de pessoal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 
Considerando-se o período de julho de 1994 a agosto de 2009, existe uma defasagem 
de 22,94% entre as variações acumuladas dos salários do Sistema BNDES em 
relação à variação acumulada do IPCA/IBGE, que apesar de ser um dos índices de 
inflação de menor variação no período, foi adotado por ser o índice oficial de inflação do 
governo, que é o utilizado pelo Sistema de Metas de Inflação. 
 
A adoção das participações nos resultados (PR´s), no Sistema BNDES, começou a partir 
do exercício de 1996, sob a forma de abono disfarçado de PR, o que se repetiu nos 
exercícios de 1997 e 1999. Tais valores pagos tiveram o objetivo de estimular os 
empregados a aceitarem reajustes salariais rebaixados em relação à inflação. Essas três 
PR´s citadas não cumpriram a legislação por não terem sido objeto de negociação 
entre as empresas e os empregados e muito menos pela ausência de metas prévias, 
também preconizadas na lei. Somente a partir do exercício de 2000 é que as PR´s 
passaram ser efetivamente PR´s, no que se refere à negociação prévia, nos termos da Lei 
n° 10.101/2000, que consolidou as medidas provisórias editadas desde o final de 1994.  
 
A concessão de abonos/gratificações salariais feitas a partir de 1998, e que em 2008 
completaram 11 anos de ocorrência, também sempre objetivaram, tal como as três 
primeiras PR´s, que foram na verdade abonos disfarçados, servir como complemento de 
rendimentos para compensar perdas de rendimentos dos empregados em decorrência de 
reajustes salariais rebaixados em relação aos índices de inflação. 
 
Em que pese tal política de rendimentos ter sido objeto de acordos coletivos entre as 
empresas e seus empregados, na prática, o que houve, realmente, foi uma forma de, 
simultaneamente, burlar a irredutibilidade salarial prevista na Constituição Federal e a 
legislação específica, pois o Art. 3º da Lei nº 10.101 de 19/12/2000, dispõe que a 
participação nos lucros e resultados “não substitui ou complementa a remuneração devida 
a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, 
não se lhe aplicando o princípio da habitualidade”. 
 
 
No caso das PR´s elas acabaram infringindo duplamente a Lei, na medida em que, 
primeiro, foram utilizadas como complemento de salários rebaixados para compensação 
parcial de perdas existentes, e, segundo, porque, dentro de tal situação de perdas 
salariais, elas não poderiam deixar de serem pagas, sob pena de ampliar tais perdas 
salariais, tendo assim de, obrigatoriamente, respeitar o princípio da habitualidade,.  
 
Os resultados dessa política de rendimentos imposta pela Administração do Sistema 
BNDES aos seus empregados desde 1996 até 2009 foram os seguintes: 
 

a) se considerados apenas os reajustes e abonos salariais (aqui incluídas as PR´s de 
1996, 1997 e 1999, que na verdade foram abonos disfarçados de PR´s) na 
apuração das massas salariais efetivamente recebidas pelos empregados do 
Sistema BNDES, verifica-se que as perdas acumuladas de 01/07/1994 a 
31/08/2009 são de 26,20 salários de agosto de 2009, ressaltando-se que tais 
perdas seriam ainda maiores no caso dos assistidos pela FAPES, os quais 
receberam os abonos salariais efetivos, bem como os abonos disfarçados de PR´s 
de 1996 e 1997, que foram objeto de acordo judicial, mas não a PR de 1999 e as 
pagas aos ativos a partir de 2000;    
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b) a adoção das PR´s no Sistema BNDES não resultou em rendimentos adicionais 

aos seus empregados, na medida em que, elas, juntamente com os reajustes 
rebaixados e os abonos salariais concedidos apenas repuseram parcialmente o 
índice de inflação de julho de 1994 até agosto de 2003, o que gerou nesse período 
perdas de massa de rendimentos anuais (que inclui Salários, Abonos e PR´s) 
sempre crescentes, conforme pode ser visto no Quadro VIII; 

 
c) a partir dos 12 meses findos em agosto de 2004 até igual período findo em 2009 a 

Massa de Rendimentos neles apuradas foram praticamente iguais as que teriam 
sido recebidas pelos empregados caso tivessem continuado a receber os 13,33 
salários, que recebiam em junho de 1994, reajustados integralmente pela variação 
do IPCA, sem qualquer pagamento a título de abono ou PR; 

 

d) das considerações feitas no item c) acima pode-se concluir que as PR´s apenas 
serviram como complementação salarial no caso Sistema BNDES, e não como um 
rendimento adicional decorrente do alcance das metas estabelecidas, como devem 
ser entendidas tais participações;       

 

e) a adoção das PR´s no Sistema BNDES também gerou grandes economias em 
encargos sociais para suas empresas, caso os seus valores correspondentes 
tivessem sido pagos sobre a forma salarial, tal como salários e abonos; entre tais 
reduções se incluem as contribuições feitas pelas empresas à FAPES, ao INSS, às 
outras entidades (que recebem um total de 5% sobre os salários) e ao FGTS, dado 
que tais encargos sociais não incidem sobre os valores pagos a título de PR´s; 

 

f) os maiores prejudicados com a adoção das PR´s no Sistema BNDES foram os 
assistidos pela FAPES, na medida em que eles não receberam da Fundação os 
valores referentes às PR´s que foram pagos aos ativos, configurando, assim, a 
quebra do princípio da paridade dos rendimentos dos ativos com os aposentados; 

 

g) outra conseqüência da adoção da PR´s no Sistema BNDES, juntamente com o 
entendimento do STF de que a aposentadoria não rescinde o contrato de trabalho, 
foi o retardamento de aposentadorias efetivas dos seus empregados, que até o ano 
de 2007, antes da criação do Programa de Desligamento Planejado (PDP), 
costumavam se aposentar apenas no INSS, mas sem se desligarem das 
empresas, face à grande perda de remuneração que passariam a ter com as suas 
aposentadorias, o que proporcionou grande economia aos cofres da FAPES; 

 

h) a adoção dos abonos e das PR´s no Sistema BNDES introduziu uma maior 
complexidade nas negociações que anuamente têm de ser feitas entre empresas e 
empregados, dado que os abonos integram os acordos coletivos de trabalho e as 
PR´s são objeto de acordo  específico, os quais têm de ser obrigatoriamente 
submetidos à aprovação pelo DEST, Departamento de Controle das Empresas 
Estatais, do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), sendo esses dois 
itens considerados como riscos negociais, necessitando composição a cada ano; 

 

i) com relação aos abonos, ressalte-se que eles já são pagos há 11 anos, desde 
1998, o que poderia ensejar a sua incorporação ao salário mediante pleito na 
justiça, invocando o princípio da habitualidade, reivindicando o seu valor médio no 
período, que foi igual a 1,00 salário, o que resultaria num reajuste equivalente de 
8,1081%; 
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j) com respeito às PR´s, importa ressaltar que seu valor nos exercícios de 2004 a 
2007 foi igual a 2,70 salários, o que resultaria num reajuste salarial equivalente 
igual a 20,2079% nos termos da Cláusula 6;     

 

k) vale dizer que os pleitos nas Cláusulas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 eliminariam as defasagens 
salariais em relação aos índices de inflação existentes desde o Plano Real e, 
assim, poderiam ser aceitos pelos empregados como sendo a quitação plena e 
integral de todas as perdas de massa salarial verificadas no Sistema BNDES no 
período 01/07/1994 a 31/08/2009; 

 
l) o reajuste equivalente para a substituição integral da PR´s também se refletiria nos 

proventos dos assistidos da FAPES, restabelecendo o compromisso de paridade 
salarial entre ativos e assistidos, assumido pelo BNDES por ocasião da sua 
transformação de autarquia em empresa publica, e, também, por ocasião da 
criação da FAPES, ao tempo que reconduziria essa Fundação ao cumprimento da 
sua missão que é o de complementar integralmente os proventos dos seus 
assistidos, para os quais eles e seus empregadores contribuíram; 

 
m) vale mencionar que, o reajuste salarial equivalente para a substituição integral das 

PR´s, apresenta como maior dificuldade o impacto que causaria nas provisões 
matemáticas da FAPES, cuja cobertura deveria ser arcada tanto pelas empresas 
do Sistema BNDES, quanto pela FAPES, dados os benefícios que estas entidades 
tiveram em detrimento dos rendimentos percebidos pelos assistidos; 

 
n) por fim, importa ressaltar que a substituição da PR e do Abono por reajustes 

salariais equivalentes no Sistema BNDES está em total acordo com o espírito da 
Medida Provisória nº 440/2008, que foi concebida pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, ao qual está subordinado o DEST, posteriormente convertida 
na Lei nº 11.890, de 24/12/2008, que dispõe sobre os vencimentos das diversas 
carreiras de entidades do Governo Federal, entre elas, o Banco Central do Brasil, a 
Receita Federal do Brasil, a CVM, a SUSEP e o IPEA, entre outras;. As diretrizes 
maiores dessa lei foi o de simplificar, dar melhor transparência e permitir uma 
melhor comparação entre os rendimentos de seus empregados, eliminando-se as 
diversas verbas, adicionais e artifícios que acabavam por dificultar o conhecimento 
dos seus verdadeiros valores.  

  


