
NEGOCIAÇÃO COLETIVA /2013 
 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS  
DO SISTEMA BNDES 

 
Compreende os empregados e aposentados das seguinte s empresas: 
. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Soc ial – BNDES 
. BNDES Participações S/A – BNDESPAR  
. Agência Especial de Financiamento Industrial – FI NAME  
 
 
 
A) CLÁUSULAS ECONÔMICAS  
 
 
 
1- REAJUSTE SALARIAL 
Em 1º de Setembro de 2013, as Empresas do Sistema BNDES reajustarão as tabelas dos 
salários aplicadas aos seus empregados, bem como as dos valores das Comissões e 
Gratificações das Funções de Confiança, vigentes em 31.08.2013, pelo índice acumulado do 
INPC/IBGE no período de 1º de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, acrescidos de 5% 
(cinco por cento) a título de aumento real. 
 
 
2- REAJUSTE SALARIAL ESPECIAL DE 8,1% EM SUBSTITUIÇ ÃO AO PAGAMENTO DE 
GRATIFICAÇÃO SALARIAL (EX-ABONO) 
As Empresas do Sistema BNDES concederão retroativo à 1º de Setembro de 2013, reajuste 
salarial especial de 8,1% (oito vírgula um por cento). 
 
 
3- AMPLIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 
As Empresas do Sistema BNDES pagarão a todos os empregados, a título de Gratificação de 
Férias, o valor equivalente a uma remuneração contratual do empregado. 
 
 
4- CORREÇÃO DA CURVA SALARIAL DE NÍVEL MÉDIO PECS 
As Empresas do Sistema BNDES comprometem-se a realizar os ajustes necessários na curva 
salarial do segmento de nível médio do PECS passando a remuneração inicial do segmento de 
Nível Médio PECS para 50% da remuneração inicial do segmento de Nível Universitário PECS, 
mantidos os percentuais interníveis atuais ao longo da curva. 
 
 
 



B) CLÁUSULAS ASSISTENCIAIS  
 
 
 
5- AUXÍLIO CESTA DE ALIMENTAÇÃO 
As Empresas do Sistema BNDES reajustarão o valor do benefício Auxílio Cesta Alimentação, 
pela aplicação do índice da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria bancária para este 
item, ou do mesmo índice utilizado para reajustar os salários dos empregados nesta data base, 
ou pelo índice setorial do DIEESE de “Alimentação fora de Casa”, apurado no período de 1º de 
setembro de 2012 até 31 de agosto de 2013, o que for mais benéfico aos empregados, com 
vigência em 1º de setembro de 2013. 
 
Parágrafo Único – As Empresas comprometem-se ainda, no mês de dezembro de cada ano, a 
fornecer o 13º Auxílio Cesta Alimentação, nos moldes do previsto no caput desta cláusula. 
 
 
6- AUXÍLIO REFEIÇÃO 
As Empresas do Sistema BNDES reajustarão o valor do benefício Auxílio Refeição, pela 
aplicação do índice da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria bancária para este item, 
ou do mesmo índice utilizado para reajustar os salários dos empregados nesta data base, ou 
pelo índice setorial do DIEESE de “Alimentação fora de Casa”, apurado no período de 1º de 
setembro de 2012 até 31 de agosto de 2013, o que for mais benéfico aos empregados, com 
vigência em 1º de setembro de 2013. 
 
Parágrafo Único – As Empresas comprometem-se ainda, no mês de dezembro de cada ano, a 
fornecer o 13º Auxílio Refeição, nos moldes do previsto no caput desta cláusula. 
 
 
7- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL 
As Empresas reajustarão o valor do limite mensal de reembolso, por dependente, no âmbito do 
Programa de Assistência Educacional, em todas as suas modalidades, pela aplicação do índice 
da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria bancária para este item, ou pela aplicação do 
mesmo índice utilizado para reajustar os salários dos empregados nesta data base, ou pelo 
índice setorial do DIEESE de “Gastos com Educação” ou outro equivalente, apurado no período 
de 1º de setembro de 2012 até 31 de agosto de 2013, o que for mais benéfico aos 
empregados, com vigência em 1º de setembro de 2013. 
 
Parágrafo Primeiro – As Empresas do Sistema BNDES alterarão o Programa de Assistência 
Educacional para que a partir de janeiro de 2014 a data de reajuste anual passe a ser o mês de 
Janeiro de cada ano. O índice de reajuste utilizado será o índice da FIPE do setor educacional. 
 
Parágrafo Segundo – O limite mensal de reembolso, no âmbito do Programa de Assistência 
Educacional, em todas as suas modalidades, será por dependente regularmente inscrito. 
 
 
8- CURSO DE IDIOMAS 
Mudança no procedimento de contratação e pagamento de cursos de língua estrangeira na 
comunidade para o seguinte modelo: cobertura automática de 100% (cem por cento) das 
mensalidades de cursos de língua estrangeira na comunidade, cujo valor atenda ao limite do 
teto já estabelecido. 



 
Parágrafo Primeiro –  Este programa deverá ser estendido para outros idiomas além do inglês 
e espanhol. 
 
Parágrafo Segundo –  Este programa deverá ser estendido a todas as representações do 
BNDES. 
 
 


