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o dia 02 de setembro de 2014, em Belo 

NHorizonte-MG, se deu o início ao processo 

negocial para discussão da Pauta Unificada de 

Reivindicações 2014/2015 dos empregados (as) da 

Ferrovia Centro-Atlântica S/A (FCA), empresa que faz 

parte da holding VLI – Valor da Logística Integrada, 

pertencente a VALE.

Esta data completa 18 (dezoito) anos que a FCA 

administra o patrimônio público federal, adquirido através 

de leilão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, em 

14/06/1996, pelo lance mínimo de R$ 316,9 milhões, a 

malha Centro-Leste da extinta Rede Ferroviária Federal 

S/A (RFFSA), com 7.080 Km, em bitola de um metro, 

ligando os estados de Sergipe, Bahia, Minas Gerais, 

Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

Naquela oportunidade, o movimento sindical nacional 

envolvido no processo protestou de forma veemente, 

enfrentando a polícia fortemente armada com cães 

treinados para o ataque. 

O SINDIFERRO (Unidade Sindical) não poderia deixar 

de registrar em Ata, mesmo de forma resumida, os 

acontecimentos relevantes e fatos que marcaram todo 

esse tempo. Podemos dizer, sem medo de errar, que 

nesses 18 (dezoito) anos houve alguns pontos positivos, 

como, por exemplo, não houve atraso no pagamento dos 

salários, dos encargos sociais (FGTS, INSS, Etc.) e 

pagamento dos contratos de arrendamento e concessão 

trimestralmente da malha Centro-Leste ao Governo 

Federal (poder concedente). Por outro lado, é importante 

relembrar os pontos negativos dessa privatização: 

perseguição política aos membros da direção do 

SINDIFERRO entre os anos de 2000 a 2002; investimentos 

pífios na malha ferroviária, sobretudo, nos estados de 

Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro; demissão em massa, 

durante a transição da RFFSA/FEPASA para a FCA e nos 

anos seguintes; terceirização nas atividades fins; postergar 

o pagamento de direitos reconhecidos dos adicionais de 

periculosidade e insalubridade dos trabalhadores que 

laboram nas oficinas, estações, via permanente e máquina 

plasser; entrega de trechos ferroviários com 3.800 Km, 

objeto da Resolução nº 4.131/13, alterada pela Resolução 

nº 4.160/13 da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT); aumento das ações trabalhistas, em grande parte, 

fruto da má gestão empresarial; exploração escandalosa e 

vergonhosa ao pessoal de via permanente, pagando 

salário mínimo, e, quando o Governo Federal concede o 

reajuste em janeiro, aplicando a política aprovada pelo 

Congresso Nacional de valorização do Salário Mínimo, a 

FCA é obrigada a dar um reajuste no limite do novo salário 

mínimo para não incorrer em ilegalidade constitucional, 

porque nenhum trabalhador brasileiro de carteira assinada 

pode ganhar menos do que salário mínimo; e, finalmente, 

dentre outros pontos, o fragrante processo escravagista 

moderno, obrigando os operários da operação ferroviária 

(maquinistas e auxiliares) a laborarem em jornada de 8 

(oito) horas, submetidos a um excessivo número de horas 

extras diárias, numa demonstração inequívoca de 

exploração da mão de obra institucionalizada.  
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RESULTADOS DA 1ª RODADA DE NEGOCIAÇÕES

A empresa garantiu a data-base 1º de setembro e 

prorrogou o ACT 2012/2014 até a assinatura de um novo 

instrumento normativo. A próxima rodada ficou marcada 

para acontecer nos dias 17 e 18 de setembro de 2014, em 

Belo Horizonte.  A Unidade Sindical reivindicou a 

apresentação de uma contraproposta que foi negada e, o 

agendamento de uma reunião para tratar do excesso de 

horas extras da categoria C, emissão de PPP's, falta de 

manutenção da via permanente e devolução de imóveis 

da FCA/VLI. A empresa ficou de avaliar e confirmar 

posteriormente. 

POLÍTICA DE MERITOCRACIA NA FCA/VLI

Esse modelo de avaliação de desempenho aplicado pela 

FCA/VLI é extremamente injusto, pois, quem avalia, 

favorece aos “amigos do rei”, além de criar distorções 

salariais gritantes. Na década de 70, quando o modelo de 

avaliação individual foi criado, em tese, representava um 

sistema de controle, que tinha como fundamental, a 

racionalidade, a lógica e o cartesiano de estimar quanto 

vale, julgando e qualificando os trabalhadores.

O tempo passa e na conjuntura atual existem aspectos 

diferentes e mais complexos, porém, a empresa insiste em 

aplicar esse modelo de avaliação individual que não 

estimula, entre líder e liderado, um diálogo respeitoso pelo 

crescimento, tanto dos profissionais como da companhia.

Esse sistema denominado de “Meritocracia” que a FCA 

aplica, em linhas gerais, é atrelado uma premiação ou 

bonificação, que é totalmente cartesiano, provocando a 

diferenciação de quem é melhor de quem é pior. Uma 

tragédia. Essa metodologia já está ultrapassada, porque 

vem no seu conjunto que considera a resposta acertada 

para um evento previsto, como bem, demonstra a 

Psicóloga Vicky Bloch, em seu artigo publicado 

recentemente.

Hoje, os trabalhadores estão bem mais informados do que 

os de tempos atrás. Do pessoal que trabalhava na linha 

férrea, no tempo da RFSSA, a grande maioria não tinha, 

sequer, o primeiro grau. Nos tempos de hoje, boa parte, 

além de ter concluído o ensino médio cursam ou já estão 

formados no ensino superior ou técnico. 

É mais do que preciso acabar com esse tipo de avaliação 

individual, pois o atual sistema, assim como o antigo, julga, 

avalia, compara e descarta apenas com base em acordos 

de resultados. O gestor de Recursos Humanos da 

empresa tem uma tarefa “herculana”, para convencer a 

diretoria a mudar imediatamente esse fracassado 

sistema de meritocracia.

A Unidade Sindical esteve reunida nos dias 28 a 
30/08/2014, no Hotel Riverside, em Aracaju/SE, 
para discutir estratégias e táticas que deverão ser 
utilizadas no processo negocial do ACT-2014/2015, 
da FCA/VLI/VALE.

Foram abordados os termas: terceirização, uma 
ameaça para classe trabalhadora; aproximação da 
Unidade Sindical com os sindicatos da VALE e VLI; 
Resolução nº 4.131/13 da ANTT; processos 
trabalhistas; entre outros assuntos relevantes.

ESTRATÉGIA FOI MONTADA 
PRA ENFRENTAR O PIOR   

Da esq. para dir: Manoel Cunha, Luis Carlos, Jurandyr Almeida, Ernando Leite, Antonio Eduardo,
Paulo de Tarso, Edna Bezerra, João Gabriel, Vandir de Sousa e Airton Plácido.   


