
Greve da Empresa Brasil de Comunicação: um ano de compromissos frustrados
 
No dia 7 de novembro de 2013, às 16 horas, centenas de trabalhadores da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) dirigiram-se
às entradas da empresa nas praças de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo para iniciar histórica greve que durante 15 dias 
marcou a luta não apenas por direitos trabalhistas, mas pelo fortalecimento do projeto da comunicação pública. 
 
Foram duas semanas de assembleias, debates, aulas, análises sobre os desafios da empresa, atividades culturais e 
integração. Os empregados lutavam por maiores salários e benefícios, pela permanência de direitos inscritos no Acordo 
Coletivo de Trabalho (frente à ameaça de retirada por demanda do Ministério do Planejamento) e por avanços nas condições
de trabalho. Mais do que isso, reuniram-se para produzir diagnósticos e para apontar medidas necessárias à produção de um
conteúdo de qualidade.
 
Em 22 de novembro, os grevistas reunidos em assembleia aprovaram uma das propostas apresentadas pela empresa, que 
previa um Acordo Coletivo de dois anos (2013-2015) e ganho real nos salários de 0,5% em 2013 e 0,75% em 2014, além de 
auxilio-alimentação extra, a manutenção das cláusulas do ACT e a compensação das horas não trabalhadas. 
 
Tão importante quanto as cláusulas conquistadas para o novo acordo, foram os compromissos assumidos pela direção da 
EBC na figura de seu diretor-presidente, Nelson Breve. Entre eles estavam: (1) a criação de um Grupo de Trabalho para 
estudar soluções ao problema no pagamento e concessão das horas-extras, (2) a implantação de um plano de capacitação 
com a participação dos trabalhadores, (3) a concessão do vale-cultura, (4) a ampliação da licença-paternidade de cinco para 
sete dias, e (5) o reconhecimento institucional da Comissão de Empregados. 
 
Desses compromissos, apenas a ampliação da licença-paternidade foi encaminhada efetivamente, ainda assim com atraso. 
Quanto aos compromissos institucionalizados na forma de cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho, diversos itens são 
desrespeitados e já ensejaram ações de cumprimento por parte de sindicatos que representam trabalhadores da empresa 
em diversas praças.
 
..::Plano de Carreiras: pela valorização dos trabalhadores da comunicação pública
Outra pauta estruturante dos trabalhadores não vem sendo acolhida a contento pela direção: a construção de um novo 
Plano de Carreiras que valorize os empregados com vistas a fortalecer a comunicação pública. Após a contratação de uma 
consultoria por cerca de R$ 1 milhão de reais, o processo teve novo início e avança a passos lentos. Embora com melhorias 
em alguns aspectos, a discussão entrou em impasse com a negativa da empresa, até o momento, de garantir o aumento dos 
pisos salariais. Para além dessa questão, outras polêmicas se avizinham neste debate, como a forma de progressão e 
promoção, a dinâmica de avaliação e os instrumentos complementares de gestão.

..::Práticas antissindicais da direção da EBC
Um dossiê foi elaborado pelas entidades representativas dos trabalhadores EBC para denunciar práticas antissindicais 
adotadas pela atual direção e por gestores da empresa, sobretudo após a greve do ano passado. Os fatos narrados nas 19 
páginas do documento envolvem obstáculos à organização dos trabalhadores, tentativas de desqualificação de entidades 
representativas e de suas lideranças e casos de assédio moral e de retaliação contra dirigentes por conta de sua atuação. 
Entre os casos, está o episódio em que lideranças foram convocadas para depor na Comissão Ética da empresa para 
responder a reclamação de gestores sobre a atuação deles como representantes. O documento pode ser acessado na íntegra
no site do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal.

..::Trabalhadores eleitos há 7 meses para Conselho de Administração ainda aguardam posse
Os representantes dos trabalhadores eleitos para o Conselho de Administração da EBC há mais de 7 meses ainda não foram 
empossados. A eleição ocorreu no dia 9 de abril deste ano e, passados 218 dias, a nomeação de Edvaldo Cuaio (titular) e 
Isabela Vieira (suplente) aguarda a assinatura do decreto pela presidenta Dilma Rousseff para que se tornem membros 
efetivos. Diante das decisões tomadas pelo conselho este ano, como as aprovações de reajuste salarial para a diretoria, da 
primeira etapa do Planejamento Estratégico da EBC para 2022, da segunda etapa de implantação de funções comissionadas; 
é preocupante e questionável essa demora. É importante destacar que somente este assento no Consad resulta de um 
processo democrático de eleição, enquanto os demais ocupantes são indicados pelo governo federal.
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