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1. Considerações iniciais
Sobre o processo
A revisão do Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS) da EBC em curso nasceu
de uma demanda dos trabalhadores. No Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2012, na
cláusula trigésima quarta, foi inserido o seguinte texto: “a EBC procederá a revisão do seu
PECS até o mês de julho de 2012, considerando o mapeamento de competências”. O
compromisso foi um dos itens chave para os trabalhadores aceitarem fechar o Acordo.
Em um cenário em que o recém-empossado Nelson Breve pedia um voto de confiança, a
assembleia aceitou apenas a correção da inflação com a esperança de que a atualização
do plano poderia trazer avanços importantes.
No entanto, a revisão não foi feita. Isso ensejou uma ação de descumprimento ajuizada
pelos Sindicatos dos Jornalistas e Radialistas do DF, em agosto de 2012. Uma solução
para o impasse foi construída apenas no fim daquele ano. No acordo feito, a direção da
empresa se comprometeu a realizar a revisão ao longo de 2013, contando para isso com
uma consultoria que seria contratada para dar suporte ao processo. Houve o
compromisso de discussão com as entidades representativas e de prestação de contas
periódica do andamento do processo aos trabalhadores.
A revisão do PECS teve início em maio de 2013 e tem previsão de encerramento em abril
deste ano. No início do processo, a direção da empresa se comprometeu a fazer reuniões
após a entrega dos produtos por parte da consultoria, o que foi batizado de “pontos de
controle”.
As entidades de representação dos trabalhadores construíram um Grupo de Trabalho
aberto aos empregados que se reuniu periodicamente para discutir o plano. Um
documento com o diagnóstico sobre o PECS atual foi entregue à direção da EBC (ver
anexo 1). Nele, os trabalhadores apontaram problemas e diretrizes gerais para um novo
plano. E reivindicaram participação no processo. No entanto, nenhum dos compromissos
assumidos pela direção foi cumprido plenamente.
A participação das entidades de representação dos trabalhadores no Grupo de
Modelagem criado para elaborar os parâmetros da nova versão do plano foi vetada,
mesmo após incessantes solicitações. Em um grupo com mais de cem pessoas, a
empresa se recusou a colocar alguns representantes que trouxessem a contribuição
debatida e sistematizada pelos empregados. Não houve prestação de contas aos
conjunto dos trabalhadores até o presente momento. E embora tenham ocorrido duas
reuniões entre sindicatos, comissão de empregados e a consultoria contratada para o
processo, os encontros não seguiram a dinâmica pensada para os “pontos de controle”,
após cada produto entregue.
Construir um plano de carreiras considerando as avaliações somente daqueles que
lideram os processos, sem ouvir plenamente os interesses dos trabalhadores, é um
equívoco. Pois a finalidade de um plano é garantir horizontes de carreira, possibilidades
de evolução e valorização de todos os responsáveis pelas atividades desenvolvidas pela
empresa. Esse é o princípio desse documento e das posições das entidades de
representação dos empregados ao longo do processo.
Neste sentido, ratificamos que a definição de um novo plano não deve ocorrer sem a
participação efetiva dos trabalhadores. Uma mudança imposta pode levar a um cenário

ainda pior do que o atual, em que o plano de carreiras em vigor retira a perspectiva de
futuro dos empregados.

2. Propostas dos trabalhadores
O presente texto recupera diretrizes e propostas do documento 1 (ver anexo) e
desenvolve diversos aspectos. Ele também dialoga com alguns desenhos já elaborados
pela consultoria especializada e detalha alguns pontos com o intuito de contribuir para
que se alcance definições mais específicas sobre os quesitos a posteriori. O objetivo dele
não é ser um “plano dos trabalhadores”, mas posições que devem ser incorporadas à
proposta em discussão de modo a responder aos anseios dos trabalhadores.
Os debates aqui colocados são resultado de reuniões de trabalhadores realizadas em
Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.
1) Respeito à legislação e aos requisitos de acesso às profissões
O novo plano deve ter como base o respeito às legislações das respectivas categorias. É
o caso, por exemplo, das funções previstas na Lei do Radialista. Também deve manter os
requisitos já conquistados de registro profissional para as diversas profissões
regulamentadas, em especial no caso de radialistas e jornalistas. Neste último caso, deve
permanecer para a exigência da formação superior específica.
2) Cargos, funções e atividades
O plano não deve prever cargos que coloquem pessoas em desvio de função ou
atividades que ensejem acúmulo das funções previstas na legislação sem o pagamento
devido de adicional. Outro problema que deve ser evitado é a produção para mais de um
veículo da casa, o que gera sobrecarga e muitas vezes coloca profissionais para atuar em
áreas para as quais não foram plenamente capacitados.
A carreira não pode estabelecer uma hierarquia obrigatória de atividades. Deve ser
garantido ao empregado desenvolver uma mesma atividade pelo tempo que desejar,
reconhecendo o ganho qualitativo do trabalho realizado.
Por exemplo: um jornalista pode desejar ser produtor em toda a sua carreira na EBC, sem
ter que migrar para outra atividade, como repórter ou editor. Já no caso dos radialistas, se
por um lado é necessário haver uma remuneração diferenciada para atividades de
complexidade distintas (um auxiliar de câmera não deveria, por exemplo, ter o mesmo
salário de entrada de um editor de imagem), é preciso, por outro lado, assegurar que um
empregado possa evoluir na carreira sem ter que ser obrigado a mudar de atividade. Se
um empregado desejar ser câmera, e não migrar para editor de imagem ou diretor de
imagem, ele deve poder fazer isso. O que é também desejável, uma vez que a empresa
deve ter profissionais experientes em cada uma das atividades.
3) Horizonte e evolução na carreira
O novo plano deve trabalhar com a perspectiva de carreira cujo topo deve ser algo factível
de ser atingido, e não uma projeção inalcançável. Neste sentido, é vital a redução robusta
do número de referências para algo em torno de 25 1. Se isso não ocorrer, seguiremos
1 Em anexo, disponibilizamos estudo do Dieese com proposta de redução de níveis. Ele mostra que é
possível fazer essa alteração com baixo impacto. Neste sentido, consideramos que é possível ir além do

com a necessidade dos trabalhadores terem que ficar muito mais do que o tempo máximo
de trabalho para chegar ao topo da carreira.
O tempo de atuação do empregado na empresa deve ser o elemento central para a sua
evolução na carreira. O mérito segue sendo algo importante, mas como um complemento
para permitir que essa evolução se dê de forma mais rápida. Nesse sentido, a defesa feita
aqui é o ganho automático de uma referência a cada dois anos por tempo de serviço. E o
recebimento de, no máximo, até um nível por mérito na avaliação anual.
Na evolução na carreira, a prioridade para a ocupação de uma função (editor-executivo,
por exemplo) deve ser para as pessoas que estão na referência anterior aonde essa
função está adequada.
4) Tabelas salariais
Para que a empresa consiga reter talentos, ela deve ter um salário competitivo e
adequado, que seja um atrativo para os profissionais de cada uma das categorias. Dessa
forma, a revisão do plano deve ampliar a tabela salarial, com foco nos salários de entrada
conforme a atribuição e as responsabilidades de cada um dos cargos. Não pretendemos
neste momento discutir valores, pois eles devem ser considerados para cada cargo. Mas
a defesa feita neste documento é que o piso deve, sim, ser reajustado.
5) Reenquadramento
A EBC passou recentemente por um crescimento do seu quadro de pessoal e atingiu um
patamar de número de empregados que ainda não possui grandes ampliações previstas.
Sendo assim, o novo plano deve ter como elemento central as regras de
reenquadramento, garantindo que as pessoas com mais tempo de casa não sejam
prejudicadas e que essa trajetória seja considerada. O reenquadramento também não
pode impor trocas de função exercidas pelos trabalhadores.
6) Avaliação
A metodologia de avaliação deve ser reformulada e deve ser criado um comitê indicado
pelos empregados. A avaliação deve ser feita por um grupo, que seria composto pela
chefia imediata, um editor ou gestor que acompanhe o trabalho e alguém indicado pelo
empregado, além do próprio avaliado. A avaliação não deve mais ser de 0 a 10, o que cria
situações reprováveis como chefes que se recusam a dar 10, pois daquela forma o
empregado não teria “para onde crescer”. É preciso evoluir para metodologias mais
adequadas, que mensurem se o empregado atende satisfatoriamente àquilo que lhe é
demandado ou não, e se vai além disso.
Devem ser avaliadas competências gerais, mas é preciso criar critérios adequados a cada
área da empresa e ao que o empregado é demandado a fazer. Esses critérios precisam
estar claros e serem discutidos e aprovados pelo comitê. A avaliação também deve
contemplar a dimensão coletiva do trabalho, e abarcar o desempenho de um setor ou de
um conjunto. A atribuição de responsabilidades cotidianas também deve ser levada em
consideração. Como critério de desempate, levaria vantagem quem recebeu menos
referências no ano anterior.
A avaliação não deve ter como objetivo exclusivo servir de base para a promoção daquele
previsto pelo Dieese e chegar aos 25 níveis.

empregado individualmente. Ela deve ensejar a análise de como as equipes colocam em
prática suas responsabilidades nas atividades que precisam ser realizadas pela empresa,
servindo para identificar problemas e necessidades de evolução.
9) Funções técnicas
O plano não pode ser resumido à promoção. Ele deve ter outros instrumentos de gestão
das carreiras na empresa. Um deles devem ser as funções técnicas. Diferentemente da
GDAC, elas devem ser concedidas pela atividade realizada. Em documentos específicos,
sindicatos já enviaram listagens de quais devem ser as atividades passíveis de receber
funções técnicas.
Esse instrumento permite uma diferenciação da remuneração com base nas
complexidades e responsabilidades distintas existentes na empresa. Sem ele, cria-se um
cenário em que o empregado pode se abster de buscar funções de maior
responsabilidade por entender que será mais cobrado e que irá exigir mais habilidades
sem que haja qualquer contrapartida no que recebe. As funções técnicas podem e devem
ter valores diferenciados. E a ocupação dos postos que serão passíveis de função técnica
deve ser feita com processos de seleção internos (PSIs), que definam critérios claros e
cujo julgamento se dê pelo comitê de avaliação.
A função técnica, no entanto, não se confunde com os cargos de chefia e livre provimento.
Mas também para esses o que se defende aqui é a ocupação por meio de processos
seletivos internos, com prioridade para empregados do quadro até o nível de gerência.
Devem ser estabelecidos percentuais crescentes de ocupação desses cargos por
pessoas do quadro da empresa.
10) Gratificação por qualificação
Outro instrumento de gestão das carreiras é o reconhecimento da qualificação dos
trabalhadores. A titulação, desde que relacionada às atividades da empresa e do
empregado, deve ser reconhecida, bem como os cursos e demais atividades de formação
realizados. Dessa forma, o que se propõe aqui é a criação de uma gratificação por
qualificação. Ela seria concedida em três níveis (GQ1, GQ2 e GQ3).
Cada um desses níveis seria atingido desde que o empregado acumulasse um
determinado número de pontos. Caberia ao comitê de plano de carreiras, com
participação da representação dos trabalhadores, definir a pontuação de cada atividade
de formação ou definir a pontuação de títulos reconhecidos, identificando se a área e/ou
pesquisa feita tem relação ou não com as atividades da empresa e/ou do empregado.
11) Comitê de Plano de Carreiras
Como já ocorre em diversos órgãos federais, deve ser criado um comitê de Plano de
Carreiras paritário composto por representantes da empresa e dos trabalhadores. Este
comitê deve ser responsável por acompanhar a implantação do plano, definir critérios não
especificados e analisar situações não previstas no plano.

