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1 - A  Casan desde sua fundação 
(1971), pouquíssimas vezes apresen-
tou  balanço contábil positivo. Re-
centemente apenas em 2007 e 2008. 
Este certamente foi  um dos  fatores  
que  muito contribuiu  para que  a 
grande maioria de nossos  trabalha-
dores  não se interessasse em obter 
conhecimentos sobre a legislação 
que regulamenta esta matéria, ou 
seja, como a Casan não apresenta-
va lucros, também não tinha o que 
distribuir. Diferentemente da Celesc, 
por exemplo, onde há vários anos 
apresenta balanço positivo (lucro) e   
distribuído a quem de direito.

ALGUNS ASPECTOS DA 
LEGISLAÇÃO

2 -  O resultado fi nanceiro apresen-
tado no balanço contábil de uma  em-
presa, além de interessar aos  Acionis-
tas, detentores de ações ordinárias e 
preferenciais, Lei nº  6.404/1976, de 
alguma forma  também interessa a 
categoria, pois a legislação vigente, 
lei nº 10.101/2000,  dispõe sobre for-
mas de distribuir uma pequena par-
cela do lucro aos trabalhadores.

3 - Pela legislação vigente, a distri-
buição de lucros na Casan deve ser 
efetuada da mesma forma de outras 
empresas do tipo; Sociedades Anô-
nimas de capital aberto, como a Ce-
lesc, por exemplo, ou seja, primeiro 
aos Acionistas detentores de Ações 
Preferências, depois para quem de-

têm ações ordinárias, uma parcela 
muito  pequena para os trabalhado-
res e outra defi nida no Estatuto das 
mesmas para os Dirigentes. 

3.1 - Em se tratando de empresas 
públicas, evidentemente que deve-
mos ter a compreensão que tudo 
devemos fazer para que estas aten-
dam os interesses da população com 
qualidade e agilidade. Para tanto se 
faz necessário que estas tenham di-
rigentes e funcionários competentes 
e acima de tudo comprometidos com 
a coisa pública, com os interesses 
maiores da população.

CELESC 

4 - Na Celesc, segundo informa-
ções, os Dirigentes tem direito de 
receber até 03 remunerações a título 
de participação nos lucros. Lá a  re-
muneração de um dirigente é cerca 
de R$ 22 mil. Já para os  trabalhado-
res depois de muita batalha, foram  
defi nidos critérios  mínimos para 
orientar  a distribuição de lucros. Isto 
está consolidado em um Termo de 
Acordo.

4.1 - Em 2008 a Holding Celesc ob-
teve um lucro de aproximadamente 
R$ 258 milhões. Compõem a Holding: 
Celesc Distribuição, Celesc Geração, 
Celesc Transmissão, SC Gás.

4.2 - A Celesc Distribuição obteve 
um lucro de cerca de R$   132  mi-
lhões. Os  Dirigentes deverão rece-
ber algo em torno de R$ 45 mil. Já os 

trabalhadores, segundo os critérios 
defi nidos no Termo de Acordo, rece-
berão em média 1,1 salário.

A  SITUAÇÃO NA CASAN

5 - A partir de 2007, através do  ACT  
2007/2008 obtivemos alguns avan-
ços, mais ainda insufi cientes. 

5.1 - Em  2008/2009, apesar da in-
sistência dos Sindicatos a Casan não 
cumpriu  O Caput e o parágrafo Quin-
to da  Clausula TRIGÉSIMA PRIMEI-
RA, que diz: 

 
CAPUT: A Casan e os Sindicatos 

signatários, num prazo de noventa 
dias, constituirão Comissão Paritária 
que proporá ao Conselho de Admi-
nistração, até março de 2009, as con-
dições para conferir o abono sobre 
produtividade para os empregados. 

PARÁGRAFO QUINTO: Em haven-
do acordo formal entre a Casan e os 
Sindicatos sobre os critérios  prati-
cados, os mesmos deverão ser apli-
cados na concessão do abono sobre 
produtividade do exercício de 2008, 
podendo vir a substituir os termos 
dos parágrafos primeiro e terceiro, e 
a própria fi gura do presente benefí-
cio, desde que não contrários a lei.

5.2  - Esta Comissão  além de de-
fi nir os critérios para a distribuição 
de lucros do exercício de 2008, têm 
como  objetivo  estabelecer regras de 
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caráter permanente.
5.3 -  Em 2007 a Casan apresen-

tou um balanço positivo de R$ 54 
milhões. Além dos acionistas,   foi 
distribuído aos Dirigentes da Casan 
cerca de R$ 30 mil. Coube a este con-
selheiro receber de forma propor-
cional, aproximadamente 1/3 deste 
valor. Já os trabalhadores receberam 
R$ 413 reais, conforme Acordo Cole-
tivo de Trabalho 2007/2008. 

5.5 -  Em 2008 a Casan apresentou 
um lucro líquido de R$ 17,164 milhões 
de reais. A reunião do  Conselho de 
Administração de  26/03/09, ata nº 
246ª, deliberou por maioria de votos,  
destinar  R$ 1,019  milhões de reais 
aos/as trabalhadores/as  a título de 
Abono de Produtividade.  Este valor 
equivale a  2,5% da diferença entre o 
Faturamento de 2007 e de 2008. No 
exercício de 2008 a Casan obteve um 
aumento de receita de 9,75%.  Desta 
forma caberá  a cada trabalhador o 
valor de R$ 467,00, em vale alimen-
tação. Já aos Dirigentes aprovou-se  
5% da participação nos resultados, 
cerca de R$ 800 mil reais. Cabendo 
agora a  Assembléia dos Acionistas, 
agendada para o dia 29/04/09 referen-
dar ou não.

POSIÇÃO DO CONSELHEIRO

6 - Durante a reunião do Conselho, 
este conselheiro posicionou-se  da 
seguinte forma: Propus que esta ma-
téria fosse discutida e acordada com 
os Sindicatos, na forma do Caput 
e do parágrafo quinto da Clausula 
31ª do Acordo Coletivo de trabalho 
2008/2009.

6.1 -  Infelizmente fui voto vencido. 
Porém, entendo que a Empresa deve 
observar o que diz a legislação e 
acordar com os Sindicatos critérios  
a serem aplicados na forma de dis-
tribuição de lucros, sempre que esta 
apresentar resultados positivos. 

6.2 - Desta forma, a posição deste 

Conselheiro está em consonância 
com as reivindicações dos Sindica-
tos, manifestada na Carta Aberta, pu-
blicada em 24/04/09.

HÁ ILEGALIDADE  E/OU 
INJUSTIÇA  SOCIAL?

7 - Como podemos observar tanto  
na Casan, Celesc e em outras empre-
sas, do ponto de vistas da legislação 
vigente, Estatuto das empresas, etc, 
não há ilegalidade.

8 - É evidente que existe uma tre-
menda injustiça nesta relação de 
capital e trabalho. Injustiça esta que 
é inerente ao próprio sistema capita-
lista.

8.1 - É razoável afi rmar que os Ad-
ministradores de uma Empresa têm 
mais responsabilidades, inclusive 
respondem na justiça por eventuais 
problemas. Por esta lógica devem 
receber algo a mais que os trabalha-
dores que “ não tem tantas respon-
sabilidades”

8.2 - Entendo que  não há justi-
fi cativa convincente do porque de  
tanta diferença entre o lucro pago 
aos Acionistas, Dirigentes e  Traba-
lhadores das empresas. Até pode ser 
explicado pela legalidade, porém não 
convence.

ONDE ESTÁ A RAIZ 
DO PROBLEMA?

9 - Vamos refl etir: Os Administra-
dores  sozinhos   conseguem colo-
car uma empresa em movimento? 
O corpo Gerencial não auxilia neste 
processo? Entendo que sim. Então  
porque não distribuir uma parcela do 
lucro destinado aos Administradores 
a estes profi ssionais ? 

9.1 - E  o grande número de traba-
lhadores que realmente põe a mão na 
massa produzindo a riqueza? Porque 
não tem direito a uma parcela maior 
do lucro? 

 PORQUE TANTA 
DISCRIMINAÇÃO?

9.2 - A verdade é que pela lógica do 
sistema capitalista, cabe aos donos 
do capital (das empresas) abocanhar 
quase a totalidade do lucro produzi-
do pelos trabalhadores e no máximo 
admitem distribuir uma pequena par-
cela deste aos empregados. Uma ver-
dadeira migalha se comparada com o 
que os acionistas (patrões) recebem.

9.3 - Neste sistema social, o capi-
talismo, o processo de produção é 
coletivo, porém a apropriação da ri-
queza produzida é privada. Traduzin-
do, nós trabalhadores produzimos a 
riqueza e os donos do capital ( pa-
trões/acionistas) apropriam-se dela. 
É por isso que há tantas diferenças, 
injustiças.

QUAL A SAÍDA?

10 - Não consigo aceitar  tantas 
diferenças, na Casan, Celesc e em 
outras empresas,  entre o que é pago 
a título de participação nos lucros 
aos Acionistas, Administradores e 
aos Trabalhadores/as. Até pode ser 
explicado pela legalidade, porém  
não convence.

10.1 - A justifi cativa não convence, 
porque a natureza do próprio sistema 
capitalista é discriminatória. 

10.2 - Entendo que estas  e outras 
mazelas sociais, não  serão supera-
das dentro dos marcos do sistema 
capitalista mas em um sistema social 
mais avançado, que chamamos de  
socialismo.

10.3 - Evidentemente que o capi-
talismo somente será superado se 
houver consciência e disposição 
política, aliado a  muita organização, 
unidade e luta da classe trabalhadora 
em uma ampla aliança com vários se-
tores da sociedade que reivindicam 
mudanças.

Haveremos de vencer e venceremos!


