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CANAL DE VOZ

A 
primeira reunião 
de negociação 
para o Acordo 
Coletivo dos Tra-
balhadores da 

Embratel foi como era de 
se esperar. A empresa fez a 
maior choradeira durante a 
reunião essa semana com a 
Comissão Nacional de Nego-
ciação da Fenattel para não 
dar ganhos aos trabalhado-
res. Resultado: não fechou 
nada e haverá nova rodada 
nos dias 3 e 4 de novembro, 
na sede da Embratel.

 Para não dar o ganho real 
aos trabalhadores, a Embratel 
justificou falando do aumen-
to do quadro de pessoal, do 
custo de pessoal, do resulta-
do da receita e redução do 
EBTIDA, ou seja, da redução 
dos lucros dos acionistas. 
Ela propõe pagar a inflação 
total do período pelo índice 
do INPC para a data base de 
novembro, mas com teto de 
R$ 6 mil e parcela fixa acima 
desses valores, excluindo ge-

Embratel oferece INPC 
sem ganho real

Sem aumento real, não tem acordo. A comissão quer discutir toda a pauta, 
inclusive as pautas sociais e avançar na questão do ganho real. Próxima 
reunião dias 3 e 4 de novembro na sede da Embratel no Rio de Janeiro.

rente senior. A Comissão de 
Negociação argumentou que 
o trabalhador já vem perden-
do, sem aumento real, rece-
bendo aumento escalonado, 
por faixa de salário.

 Quando começou a ne-
gociação, o representante da 
Embratel, Fábio Coelho, apre-
sentou a nova proposta de 
sistemática de frequência. Ele 
explicou que a proposta con-
siste na substituição do regis-
tro da exceção pelo registro 
manual de ponto, sendo man-
tido os critérios atualmente 

praticados (banco de horas e 
demais parâmetros de mar-
cação e apuração, excetuan-
do o espelho de acesso).

A comissão não aceitou 
essa proposta e reafirmou 
que o empregado deve ter 
acesso ao espelho de aces-
so. Ou seja, a negociação 
chegou ao impasse e a 
empresa enviará proposta 
à Fenattel sobre esse item, 
bem como sobre escalas 
praticadas e adicional espe-
cial, para análise da Comis-
são de Negociação. 



Receita líquida da 
Embratel cresceu 8% 
e chegou a R$ 2,96 

bilhões
Serviço de chamadas de longa distância sofreu redução de 4,8% na receita. A Embratel Participações fechou o primei-ro trimestre de 2011 com lucro líquido de R$ 189,7 milhões, ligeira alta de 1,23% com relação ao mesmo período do ano passado. 
  A receita líquida cresceu 8%, na mesma base de compa-ração, para R$ 2,96 bilhões. A operadora de telefonia atribuiu a alta ao crescimento na receita de serviços de TV por assina-tura via satélite, que fechou em R$ 160 milhões no período. Já o serviço de chamadas de longa distância sofreu uma redu-ção de 4,8% na receita.
O resultado operacional medido pelo Ebitda (sigla em in-glês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amor-tização) caiu 2,6%, para R$ 789,5 milhões.

Tanto a proposta de reajuste 
(econômica) , quanto à propos-
ta de mudança do ponto foram 
recusadas pela comissão que 
negocia o Acordo com a Embra-
tel. Além disso, a comissão quer 
discutir todas as cláusulas da 
pauta de reivindicações que foi 
enviada. 

Sobre as negociações, o 
presidente do Sinttel-ES, Nilson 
Hoffmann, concorda que é preci-
so avançar. Segundo ele, a cate-
goria vai lutar para acabar com 
o reajuste por faixa salarial, pois 
os trabalhadores tem sido muito 
prejudicados com isso. “Essa 
política de reajuste por faixa vem 
achatando os salários e nivelan-
do por baixo”, diz ele.

E o lucro da empresa? Veja 
matéria (BOX) publicada 
no jornal Valor Online em 

02/05/2011.

S
egundo dados públicos, 
cada empregado em 
2011 irá gerar, segundo 
estimativa, um fatura-

mento de R$ 1.373.264,00, en-
quanto a Empresa diz ter uma 
despesa por empregado de R$ 
113.014,00. Números fortes, que 
indicam a dedicação e produ-
tividade dos empregados da 
EMBRATEL. 

Comissão da Fenattel 
recusou as propostas

Na boa e velha teoria econô-
mica sobre a origem do lucro, 
cada empregado paga todo 
seu salário e benefícios e o 
de mais dez empregados. Os 
outros nove trabalham só para 
o capital. Por isso, a empresa 
está podendo realizar grandes 
investimentos no Brasil, como 
a compra de uma das maiores 
operadoras de TV por assinatura.

Cada empregado da Embratel 
gera R$ 1.373.264,00
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