
Moção pela aprovação de um plano de carreiras da EBC que valorize os 

trabalhadores 

Em maio de 2013, teve início o processo de revisão do Plano de Empregos, 

Carreiras e Salários da Empresa Brasil de Comunicação. Ela foi uma demanda 

dos trabalhadores incluída no Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2012. A 

previsão era de conclusão desse processo em abril. Foi contratada uma 

consultoria para o trabalho. A direção assumiu o compromisso de prestação de 

contas periódica aos trabalhadores e às entidades de representação dos 

empregados.  

Mas o que se viu até agora preocupa as organizações de representação de 

trabalhadores. Apesar de apelos, os Sindicatos de jornalistas e radialistas e a 

Comissão de Empregados foram excluídos do grupo de modelagem que ficou 

responsável pela definição dos parâmetros do novo plano. A apresentação do 

andamento dos trabalhos aos empregados não foi feita em nenhum momento. 

Houve apenas algumas reuniões com sindicatos e Comissão, mas insuficientes 

para o debate efetivo sobre todos os aspectos do plano. E até agora não houve 

apresentação da proposta final nem às entidades nem aos empregados.  

A plenária do FNDC, realizada em Guararema entre os dias 25 e 27 de abril, 

afirma sua defesa de que um plano de carreiras que valorize os trabalhadores 

é instrumento fundamental para fortalecer a atuação da EBC. Ele deve trazer 

horizontes concretos de carreira (hoje o trabalhador tem que ficar na empresa 

mais do que 50 anos para chegar ao último nível), garantir estímulo à 

qualificação, ter metodologia justa e democrática de avaliação de desempenho, 

assegurar remuneração adequada e respeitar a legislação das profissões.  

Isso passa por um aporte de recursos. Apesar das falas da direção da empresa 

que não haverá custos, a liberação de parte da verba da Contribuição para o 

Fomento à Radiodifusão Pública coloca um cenário de disponibilidade de 

recursos que devem ser utilizados para esse importante avanço na 

consolidação do sistema público de comunicação.  

 


