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Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2014 
 
Ilmo. Sr. Luciano Coutinho 
Presidente do Sistema BNDES 
 
C/ cópia 
Ilmo. Sr. Fernando Marques dos Santos 
Diretor de Recursos Humanos do BNDES 
 
 
 
Senhor Presidente, 
 
Conforme sua determinação, estamos no presente momento debatendo 
aspectos de interesse do corpo funcional sobre o projeto GEP Carreira. 
Apresentamos, em mesa de negociação, os pleitos de alterações sobre o 
projeto apresentado em novembro de 2013. Tais pleitos são fruto de reflexão 
dos empregados em reuniões realizadas nos andares do Banco. 
 
Acreditamos que temos argumentos técnicos convincentes sobre a 
necessidade das alterações indicadas por nós, que uma vez aceitas poderão 
trazer grandes benefícios ao projeto apresentado, possibilitando expressiva 
adesão e migração dos benedenses para o novo PCS a ser implantado. 
 
Pleitos: 
 
1) Respeitar a data de implantação do GEP previsto no ACT 2012-2014. 

Motivo: Honrar o compromisso assumido em dezembro de 2012, que 
motivou maciça aprovação do ACT. 

 
2) Não diferenciar mérito de antiguidade no histórico de promoções. Toda 

promoção existente até o momento deve ser considerada igual a mérito. 
Motivo: Se tal não ocorrer, haverá contaminação do novo PCS pelo 

processo de promoção atual, pois muitas vezes há um rodízio de 
promoções entre antiguidade e mérito, para “maximizar” o número de 
promoções. Com isso, muitas promoções que deveriam ser realizadas 
por mérito acabam sendo por antiguidade, e vice-versa, mascarando o 
real desempenho dos empregados. Isso é fundamental, pois o projeto 
apresentado usa a diferença de promoções como critério para a 
senioridade. Necessitamos evitar essa distorção. 

 
3) Solicitação no sentido de não existirem ciclos de transição (enquadramento 

direto pelo nível atual do empregado). 
Motivo: Além do descrito no item 2, o prazo total de 4 anos para transição, 

somado ao tempo de espera do projeto, se torna longo demais. Seriam 
no total 7 anos para que o projeto esteja implantado na sua íntegra. 

 
4) Para os ciclos regulares de promoção, isto é, após o período de transição, 

não devem existir requisitos de acesso com diferenciação de tipo de 
promoção. 
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Motivo: Entende-se que alcançar um determinado nível da carreira, 
somado à existência de um comitê de avaliação da senioridade, já é 
requisito suficiente para a elegibilidade do empregado a concorrer a 
essas promoções. 
Alternativa: Como alternativa, reduzir a quantidade de promoções de 

mérito requeridas para os níveis de senioridade. No caso NU, 1 para 
Pleno I, 2 para Pleno II, 3 para Sênior I e 5 para Sênior II, e 
similarmente para o NM. 

 
5) Criação de instância de recurso para questionar o resultado da promoção 

vertical (Comitê / Fórum). 
Motivo: A exemplo de outras organizações, é salutar que exista recurso 

ao processo de avaliação dos empregados. Isto fará que a avaliação 
seja mais transparente e fundamentada. 

 
6) Excluir a necessidade da promoção horizontal para haver promoção 

vertical no mesmo ano, desde que previamente o empregado já tenha 
atingido elegibilidade para a promoção vertical em ano anterior. 
Motivo: Uma vez que o empregado já se tornou elegível à promoção em 

um determinado momento, não faz sentido entender que ele não o seja 
no ano seguinte. 

 
7) As cotas de promoção por mérito devem variar entre 24% e 30%. 

Motivo: Existe a concordância da necessidade de faixa de ajuste do 
número de promoções, porém o percentual mínimo não deve ser inferior 
a 24% para evitar redução em relação ao processo atual. 

 
8) Adicional de Senioridade NU igual ao de 2011 (até 90% da função 

Gerente). 
Motivo: Alcançar a retenção do empregado na carreira técnica conforme o 

objetivo primordial do projeto GEP Carreira. A redução dos valores, 
entre os apresentados em 2011 (com base na função Gerente) e os 
atuais (com base na função Coordenador), foi significativa. Os valores 
propostos não trarão a recompensa necessária àquele que, considerado 
bom técnico, não deseja migrar para a carreira executiva. 
Alternativa:  Como alternativa, a referência deve ser o Gerente, ainda 

que seja necessário colocar valores um pouco abaixo de 2011, por 
exemplo 80% para Sênior II. 

 
9) Adicional de Senioridade NM com 40% (Pleno), 65% (Sênior I), 90% 

(Sênior II). 
Motivo: Manter a proporção de senioridade (90%) entre NU e NM sobre a 

função de base. 
 

10) Para o adicional de senioridade NM, a referência deve ser a nova 
gratificação de função do Secretário de Superintendente. 
Motivo: Tal como no nível universitário, a referência não deve ser o valor 

da menor das funções, mas sim a segunda menor (coordenador = 1ª, 
gerente = 2ª; encarregado I = 1ª, secretário de superintendente = 2ª). 
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11) Possibilidade do técnico de arquivo migrar para técnico de suporte 
administrativo. 
Motivo: Desde 2010 a alteração da carreira do técnico de arquivo vem 

sendo indicada para ser solucionada dentro do GEP Carreira, porém na 
apresentação de novembro esta alteração não estava contemplada. É 
importante unificar técnico administrativo e técnico de arquivo no novo 
PCS. 

 
12) Atenção ao Grupamento C do PUCS. Esses empregados devem ter 

possibilidade de migrar para o novo PCS, com solução de seus pleitos 
históricos. 
Motivo: Outro pleito encaminhado para dentro do GEP Carreira desde 

2010, que ficou de fora da apresentação de novembro. É necessário 
atender a todos os empregados do Banco neste projeto. 

 
13) Reforço à importância da estabilidade financeira para os executivos. 

Motivo: A independência técnica é um dos pilares que proporciona o 
melhor desempenho do BNDES para o desenvolvimento do país. A 
manutenção da gratificação dos executivos contribui diretamente para 
esse objetivo. 

 
14) Relato dos impactos previdenciários e de possíveis reflexos de paridade 

para os aposentados. 
Motivo: Entende-se ser um ponto fundamental a ser apresentado para as 

representações funcionais. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Associação dos Funcionários do BNDES 

 
 
 

___________________________________________ 
Associação dos Funcionários da BNDESPAR 

 
 
 

___________________________________________ 
Associação dos Funcionários da FINAME 

 


