
Contamos com uma equipe 

comprometida, admitida por 

concurso público, que está 

sempre em busca da excelência, 

um de nossos princípios, 

e do aperfeiçoamento 

necessário ao trabalho de 

promoção do desenvolvimento 

sustentável do Brasil.

PERFIL DO CORPO FUNCIONAL

Nossa equipe encerrou 2017 com 2.760 
empregados, sendo 2.744 contratados por 
tempo indeterminado, por meio de concurso 
público (1.778 do sexo masculino e 966 do 
sexo feminino), e 16 contratados de forma 
transitória, para exercícios de cargos em 
comissão vinculados à alta administração (13 
do sexo masculino e três do sexo feminino).

Em ambos os casos, o contrato de trabalho 
é baseado na Consolidação das Leis de 
Trabalho (CLT). A última seleção pública 
ocorreu em 2012 e seu cadastro de reserva 
expirou em junho de 2015. Desde então,  
em consonância com as diretrizes 
do Governo Federal, não têm 
ocorrido novas seleções públicas para 
cadastro de reserva de pessoal.

Além do quadro de pessoal próprio, 
mantemos alguns contratos de terceirização, 
apenas para serviços não relacionados 
a nossas atividades-fim, tais como 
limpeza, suporte técnico, segurança e 
mensageria, celebrados com base nos 
normativos pertinentes. Para mitigar os 
riscos trabalhistas e previdenciários dos 
terceirizados, realizamos acompanhamento 
com as empresas contratadas para verificar 
o cumprimento da legislação associada.

GÊNERO FAIXA ETÁRIA2.760  
EMPREGADOS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ALTA ADMINISTRAÇÃO 
(presidente, diretores e superintendentes)

MÉDIA GERÊNCIA 
(chefes de departamento e gerentes)

TOTAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
9 conselheiros

ALTA ADMINISTRAÇÃO  
(presidente, diretores e superintendentes)

20%
80%

MÉDIA GERÊNCIA  
(chefes de departamento 
e gerentes)

OUTRAS FUNÇÕES  
(coordenadores, encarregados, 
secretários e outros)

OUTRAS FUNÇÕES 
(coordenadores, encarregados, secretários e outros) 

SEM FUNÇÕES 

59%

41%

SEM FUNÇÃO

66%

34%

65%35%

3%

Abaixo de 30 anos

de 30 a 50 anos

mais de 50 anos

18%

79%

0,4%
4%

8,3%

91,4%

75% 22%

UNIDADE OPERACIONAL RAÇA

NÍVEL UNIVERSITÁRIO

8246 6
362

2.237

27

RIO DE JANEIRO

96,1%
1,3%

1,2%

1,4%

RECIFE

BRASÍLIA

SÃO PAULO

2% 
NÍVEL FUNDAMENTAL

FORMAÇÃO

15,6% 

17,2% 

13,3% 

15,5% 

15,2%

Branca

Parda 

Amarela

Preta

Não informada

Indígena

18,4% 

17% 
NÍVEL MÉDIO

82%  
NÍVEL UNIVERSITÁRIO

Feminino Masculino

 INDICADORES GRI: 
102-8 | 102-35 | 102-36 | 102-37 | 102-38 | 102-39  
102-41 | 201-3 | 202-1 | 401-1 | 401-2 | 401-3 | 403-1 
403-2 | 403-3 | 403-4 | 404-1 | 405-1 | 405-2

36%

64%

15%
6% 79%

4,9% 

ADVOGADO

ENGENHEIRO

CONTADOR

ECONOMISTA

ANALISTA DE 
SISTEMAS

OUTROS

ADMINISTRADOR

(arquiteto, arquivista, bibliotecário, 
geólogo, psicólogo, técnico de 

comunicação e cargo em comissão)

67%
33%

68%
32%

11%

89%
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MÉDIA DE HORAS DE  
TREINAMENTO POR 
FUNÇÃO E GÊNERO:

ALTA ADMINISTRAÇÃO

MÉDIA GERÊNCIA

OUTRAS FUNÇÕES

SEM FUNÇÃO

ADMISSÕES
37 84

 DESLIGAMENTOS
3%

TAXA DE ROTATIVIDADE

ADMISSÃO DESLIGAMENTO
TAXA DE 

ROTATIVIDADE

FAIXA ETÁRIA

Abaixo de 30 anos 1 0 0%

De 30 a 50 anos 14 20 1%

Mais de 50 anos 22 64 13%

GÊNERO

Feminino 14 42 4%

Masculino 23 42 2%

UNIDADE OPERACIONAL

Brasília 5 6 18%

Rio de Janeiro 30 77 3%

São Paulo 2 1 3%

Recife 0 0 0%

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

Na contratação por tempo indeterminado, 
não há diferenciação na admissão de 
homens e mulheres – todos participam de 
concurso público e são selecionados em 
função de seu desempenho. Ao serem 
contratados, ingressam obrigatoriamente 
no primeiro nível do plano de cargos e 
salários, independentemente de experiência 
prévia, gênero ou posição na seleção, 
recebendo a mesma remuneração.

A progressão salarial ocorre pelos reajustes 
no dissídio, pela evolução nível a nível no 
plano de cargos e salários (composto por  
23 níveis) de acordo com processo  
de promoção anual, ou pela ocupação de 
cargo executivo. Não há distinção de valores 
percebidos por empregados do mesmo 
nível salarial ou por funções executivas 
exercidas, em função de gênero.

A proporção entre a remuneração anual 
total* do indivíduo mais bem pago da 
organização e a remuneração média anual 
total de todos os empregados (excluindo o 
mais bem pago) é de 260%. Já a proporção 
entre o aumento percentual da remuneração 

da Sest. Posteriormente, é enviada 
para deliberação do Conselho de 
Administração e da Assembleia Geral do 
BNDES. A remuneração e os benefícios 
concedidos a nossos dirigentes podem 
ser encontrados em nosso site.

Dirigentes

Os membros de nossa Diretoria estatutária 
fazem jus a honorários fixos mensais, além 
de direitos e benefícios como férias de trinta 
dias, auxílio-moradia, auxílio-alimentação e 
auxílio-refeição, plano de saúde (o mesmo 
dos empregados), previdência complementar 
(o mesmo plano de benefícios dos demais 
empregados) e remuneração compensatória 
durante o período de quarentena. 

Não concedemos bônus, gratificações 
e remuneração baseada em ações aos 
membros da Diretoria, assim como também 
não são concedidos outros benefícios de 
longo prazo para os executivos, inclusive 
concessão de empréstimos (prática proibida 
a todas as instituições financeiras sob 
regulamentação do Banco Central).

A política de Remuneração Variável Anual 
(RVA) inclui os membros da Diretoria, como 
forma de participação nos resultados. 
A remuneração é prevista em programa 
próprio e está condicionada à existência 
de lucro contábil. O valor máximo a ser 
distribuído, por dirigente, na forma de 
remuneração variável, limita-se a 4,5 vezes o 
valor-base da remuneração vigente na data 
do efetivo pagamento, respeitando a mesma 
regra atribuída aos demais empregados. 

Conselheiros

Pela Lei 9.292/1996 e pelo Estatuto 
do BNDES, o teto remuneratório dos 
membros dos conselhos de Administração 
e Fiscal é limitado a 10% da remuneração 
mensal média dos diretores do Banco. 

Além disso, a remuneração dos membros 
do Comitê de Auditoria do BNDES não 
pode ser inferior a 10% da remuneração 
média mensal dos diretores, nem inferior à 
remuneração do Conselho Fiscal do BNDES.

*A remuneração total anual é composta por salário-base, gratificação mensal, gratificação natalina, adicional de férias, abono pecuniário, gratificação 
por exercício de função executiva, adicional por tempo de serviço, sobreaviso, horas extras, adicional noturno, ajuda de custo, adicional de transferência, 
auxílio-moradia e benefícios como vale-refeição, auxílio-alimentação, vale-transporte, programa de assistência educacional (modalidades auxílio-babá, 
auxílio-creche, e auxílio ensino fundamental e ensino médio) e participação nos lucros e resultados (PLR).

É importante salientar que aos 
membros dos conselhos de 
Administração e Fiscal e do Comitê 
de Auditoria é vedado o recebimento 
de participação nos resultados.

eSOCIAL

O Sistema de Escrituração Digital  
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias  
e Trabalhistas (eSocial) foi instituído pelo 
Decreto 8.373, de 11 de dezembro de 
2014, para que o Governo Federal possa 
ser comunicado de forma unificada sobre 
informações trabalhistas, previdenciárias 
e fiscais relativas à contratação e 
utilização de mão de obra onerosa, 
com ou sem vínculo empregatício. 

Iniciado ainda em 2014 no BNDES, o 
projeto sofreu duas interrupções por parte 
do Governo Federal e foi retomado, de 
forma definitiva, em maio de 2017. Sua 
implantação demandou uma série de 
mudanças nos processos relacionados 
a nossa administração de recursos 
humanos. Entre elas, destacamos as 
adequações no calendário de pagamentos, 
no processo de promoção e nos 
procedimentos de solicitação, gozo e 
remuneração de férias dos empregados.

No dia 8 de janeiro de 2018, o Governo 
Federal abriu oficialmente o eSocial para 
início da transmissão de dados, que 
será faseada de acordo com calendário 
determinado pelo Comitê Gestor do 
eSocial. Entregamos 100% dos eventos 
programados para o período.

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL  
E PESSOAL

Em 2017, investimos aproximadamente  
R$ 11,3 milhões em treinamentos, 
programas de certificação e de idiomas,  
além de cursos de pós-graduação, 
totalizando 150.151 horas, em 
uma média de 54,4 horas de 
treinamento por empregado.

total anual do indivíduo mais bem pago da 
organização e o aumento percentual médio 
da remuneração anual total dos demais 
empregados (excluindo o mais bem pago) 
é de 99%. Os percentuais apurados acima 
não contemplam os conselheiros do Sistema 
BNDES e os empregados afastados, que 
retornaram de afastamento, desligados ou 
contratados no decorrer do ano de 2017.

A variação da proporção do salário- 
base mais baixo comparado ao salário 
mínimo local é de 217%. Para fins de 
apuração da proporção desse indicador, 
foram considerados: (i) o menor salário 
do Sistema BNDES, por gênero, em 
dezembro de 2017; e (ii) o salário mínimo 
nacional vigente em dezembro de 2017. 

O Plano Estratégico de Cargos e Salários 
(PECS), que regulamenta as relações 
de trabalho entre o BNDES e seus 
empregados, pode ser consultado em 
nosso site. Nossos pleitos referentes 
à previdência complementar, política 
de pessoal, salários e benefícios são 

analisados e aprovados pela Secretaria 
de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais (Sest).

Todos os nossos empregados são assistidos 
por acordo coletivo de trabalho, com 
direito ao mesmo índice de reajuste 
salarial, assim como a benefícios de 
assistência médica e odontológica, 
seguro de vida, programa de assistência 
educacional (modalidades auxílio- 
babá, auxílio-creche, e auxílio ensino 
fundamental e ensino médio), auxílio-
refeição e auxílio-alimentação, além de 
participação nos lucros ou resultados e 
remuneração compatível com o mercado.

Oferecemos ainda, em acordo com o 
Programa Empresa Cidadã, licença- 
paternidade de vinte dias corridos  
e opção pela extensão da licença- 
maternidade até 180 dias. Em 2017, 
houve 82 licenças-maternidade, 106 
licenças-paternidade e nove licenças 
concedidas em razão de aborto. Todos os 
empregados e empregadas retornaram 
ao trabalho após o término da licença. 

Também proporcionamos salas de apoio 
à amamentação e abono diário de uma 
hora para a mãe até que o filho complete 
um ano de idade. No Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT 2016-2018), foi incluída 
a concessão de afastamento especial 
para mães ou pais de bebês prematuros 
que necessitem de hospitalização.

REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES 
E CONSELHEIROS

A política global de remuneração dos 
dirigentes e conselheiros – composta por 
remuneração fixa, remuneração variável, 
benefícios, direitos e obrigações – é 
elaborada e analisada anualmente pelo 
Comitê de Remuneração do BNDES com 
apoio das áreas de Recursos Humanos 
e de Planejamento e do Gabinete da 
Presidência, seguindo as diretrizes 
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FEMININO MASCULINO
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FEMININO MASCULINO

36 lato sensu 

21 stricto sensu

cursos  
iniciados  
em 2017 
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129 
43

TURMAS 
PRESENCIAIS

CURSOS

2.259 

23.350
HORAS DE TREINAMENTO

INSCRIÇÕES

MÉDIA DE HORAS10,3
de treinamento por empregado

PÓS-GRADUAÇÃO: 

57

TREINAMENTOS INTERNOS 
CUSTOMIZADOS: 
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Leia mais na seção Nossa estratégia

Destaca-se a ampliação dos treinamentos 

com instrutores internos e a oferta 

de novos cursos com metodologias 

alternativas de aprendizagem, como 

o curso Formação de Instrutores no 

Método do Caso e o curso Práticas 

de Gestão, ambos baseados em 

discussão de casos de Harvard.

ENSINO A DISTÂNCIA (EAD):

Em 2017, foi lançado o programa interno  

de EAD, produzindo em caráter piloto  

seis cursos e 13 tutoriais em videoaulas, 

todos com instrutores internos. Esse 

material foi hospedado em uma 

plataforma de aprendizagem open 

source e disponibilizado para o corpo 

funcional a partir de setembro de 2017. 

TREINAMENTOS DE EXECUTIVOS

O Programa de Desenvolvimento 

Gerencial (PDG) concluiu em 2017 

sua oitava turma, totalizando a 

participação de 276 gerentes. O curso, 

com duração de 100 horas, oferece 

uma abordagem prática, incluindo 

temas como cultura organizacional, 

sustentabilidade, gestão pública, ética, 

estratégia e gestão de pessoas.

Também realizamos no ano o treinamento 

Comunicação Face a Face, dividido em 

duas turmas para superintendentes e sete 

turmas para chefes de departamento, 

das quais participaram ao todo 113 

gestores. Foram encontros de um 

dia, em que os executivos tiveram 

a oportunidade de contribuir com 

ideias para a construção de uma 

comunicação interna de excelência, 

alinhada com as diretrizes do Banco.

DIVERSIDADE  
E INCLUSÃO

Temos o compromisso permanente com 
a eliminação de todas as formas de 
desigualdade e discriminação em nosso 
ambiente de trabalho e nas instituições 
de nossa cadeia de relacionamento.

Em 2017, realizamos diversas 
ações nesse sentido, como:

•  campanha interna sobre 
equidade de gênero no mês de 
março e programação especial 
no Espaço Cultural BNDES 
prestigiando artistas mulheres; 

•  sensibilização de gestores de 
empregadas em retorno de 
licença-maternidade sobre ações 
em prol da construção de um 
ambiente corporativo pautado 
na equidade de gênero;

•  realização do primeiro Grupo de 
Gestantes do BNDES, oferecendo 
oportunidade para troca de 
experiências e reflexões a 
respeito de questões de trabalho 
relacionadas à maternidade; 

•  implantação de um projeto piloto 
de teletrabalho parcial, que 
permitirá adesões por um ano, 
voltado para empregados em 
retorno de licença-maternidade 
e paternidade, possibilitando-os 
trabalharem a distância por dois 
meses, duas vezes na semana; 

•  palestra de sensibilização, na 
semana do Dia da Consciência 
Negra, sobre o valor da diversidade 
racial e o combate ao preconceito 
e à discriminação, e programação 
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especial no Espaço Cultural BNDES 
prestigiando artistas negros no mês; 

•  campanha de sensibilização com 
depoimentos de empregados 
com deficiência destacando 
as atitudes e comportamentos 
que podem contribuir para o 
aprimoramento contínuo do 
ambiente inclusivo no BNDES.

COMUNICAÇÃO INTERNA

Foram realizadas diversas ações de 
comunicação interna sobre assuntos e 
temas variados, como recursos humanos, 
tecnologia da informação (TI), inovação e 
planejamento estratégico. Todas tinham o 
objetivo de informar e obter engajamento 
do corpo funcional em iniciativas, projetos 
e programas ligados a nossa atuação. 

Destaque para o evento “Conversas com 
a Presidência”, que teve como objetivo 
abrir um canal de comunicação direto 
entre chefes de departamento e a alta 
administração para ouvir dúvidas, críticas 
e sugestões e para informá-los sobre as 
principais iniciativas, reforçando a importância 
do papel do gestor na transmissão da 
comunicação para suas equipes. 

Em setembro, foi lançado o programa 
de inovação ideiaLab, com ampla 
campanha de comunicação interna, que 
mobilizou todo o Banco no planejamento, 
compartilhamento e votação de soluções 
inovadoras que transformem positivamente 
a atuação do BNDES. Foi realizada uma feira 
para apresentação das soluções, além de 
produzida uma página especial na intranet 
para publicação e votação das ideias. 

O ano foi marcado também pelo 
lançamento do projeto “Desenvolvendo 

Futuros: Reflexão Estratégica do 
BNDES”, que contou com suporte de 
campanhas internas de comunicação. 
Enquetes e uma pesquisa interna com 
1.800 empregados foram realizadas, 
além de um evento para a discussão de 
cenários, tendências e incertezas do Brasil 
e do mundo. O projeto de planejamento 
estratégico teve ainda uma ação de 
comunicação face a face entre os líderes 
e suas equipes que mobilizou todos 
os empregados do Banco, no mesmo 
dia e horário, em busca de respostas 
para a pergunta: “O que nos une?”.

APOSENTADORIA

Oferecemos a nossos empregados um 
plano de previdência complementar 
estruturado na modalidade de benefício 
definido administrado pela Fundação 
de Assistência e Previdência Social do 
BNDES (Fapes). Seu principal objetivo é 
complementar os benefícios previdenciários 
concedidos pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS). O custeio do 
plano, definido atuarialmente, é paritário 
entre patrocinadores e participantes. 

SAÚDE E SEGURANÇA 
NO TRABALHO

Mantemos três comitês formais voltados 
a saúde e segurança no trabalho (SST), 
que representam 100% dos empregados 
em suas ações. São eles: a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa), as equipes auxiliares de escape 
(EAE) e as equipes de socorristas.

Além disso, os acordos coletivos de trabalho 
têm englobado questões dessa natureza, 
tais como a realização de simulações 

regulares de evacuação do prédio 
principal do Banco no Rio de Janeiro; o 
repasse de informações sobre acidentes 
e doenças profissionais ao sindicato; e a 
constituição do Serviço Especializado de 
Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT) comum com a Fapes.

Cumprimos todos os requisitos das 
normas regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho no que diz respeito a SST, 
como manter atualizado o Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA) e realizar o Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) 
e demais programas preventivos de 
saúde. Todas essas iniciativas colaboram 
para que registremos taxas reduzidas 

TAXAS DE SST (1) 2017

Taxa de lesões (TL) (2)

6,78 (região Sudeste – RJ e SP)

zero (região Centro-Oeste – DF)

zero (região Nordeste – PE)

Taxa de doenças ocupacionais (TDO) zero

Taxa de dias perdidos (TDP) (3)

10,90 (região Sudeste – RJ e SP)

zero (região Centro-Oeste – DF)

zero (região Nordeste – PE)

Taxa de absenteísmo (TA) (4)

2,73 (região Sudeste – RJ e SP)

1,54 (região Centro-Oeste – DF)

2,52 (região Nordeste – PE)

Óbitos decorrentes de acidente de 
trabalho ou doença ocupacional

zero

 

(1) Os dados são referentes ao período entre 1.1.2017 e 31.12.2017. 

(2)  Frequência de acidentes com lesão. Consideram-se 2.000 horas de exposição anual por trabalhador (NBR 14.280), ou seja, 
2.000 horas x nº empregados por região, com a base de empregados de 31.12.2017. Houve um total de 37 acidentes (10 
típicos e 27 de trajeto). 

(3)  Dias civis, considerados do dia seguinte da lesão até o dia anterior ao retorno. Total de dias perdidos em decorrência de 
acidentes de trabalho (típico e de trajeto). O total de dias programados é 5 dias/semana x 44 semanas/ano (considerando 
férias) para cada empregado envolvido. TDP = dias perdidos/dias programados x 100.

(4)  Ausências médicas. Excluem-se domingos e feriados, licenças para estudo, licença-maternidade/paternidade, prorrogação 
e antecipação, luto, gala e abono acompanhamento. O total de dias programados é 5 dias/semana x 44 semanas/ano 
(considerando férias) x nº de empregados por região, com a base de empregados de 31.12.2017. TA = dias ausentes/dias 
programados x 100.

de absenteísmo (veja tabela a seguir), 
bem como ausência de atividades que 
representem aos empregados alta 
incidência ou alto risco de doenças 
relacionadas a sua ocupação.

Considerando que a saúde mental 
vem se tornando uma das principais 
causas de afastamento do trabalho e 
redução de produtividade no mundo, 
em 2017, foram realizadas oficinas 
de gerenciamento de estresse, 
abertas a todos os empregados. Essa 
ação está alinhada com a vertente 
“Fortalecimento de ações socialmente 
responsáveis no ambiente interno” 
da Política de Responsabilidade Social 
e Ambiental (PRSA) do BNDES.

Saiba mais na seção Nossa estratégia
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