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BANHO DE 
DINHEIRO
Na Lorenzetti 
não tem crise: 
lucros aumentam 
130% durante a 
pandemia!
O Corneta conferiu os balanços da Loren-
zetti para entender, em números, o que 
muitos trabalhadores relatam: aumento de 
trabalho e pressão! 

A Lorenzetti nunca vendeu tanto como em 
2020, a receita saltou de 1 bilhão, 554 mi-
lhões de reais, em 2019, para 1 bilhão, 879 
milhões de reais, em 2020. Isso significa 
um aumento de cerca de 24% comparado 
a 2019, e é cerca de 40% a mais se compa-
rarmos com 2018.

Isso significa que os trabalhadores pro-
duziram 20% a mais? Na verdade não, os 
trabalhadores produziram mais do que 
isso, pois os estoques da empresa só au-
mentaram: de 169 milhões de reais retidos 
em estoque em 2018, a empresa  chegou a 
285 milhões em 2020. Sem falar que quem 
banca os investimentos em expansão, com 
nova planta fabril e mais maquinário, é o 
suor da peãozada! 

Farelo de salário
Por outro lado, os gastos com a massa 
salarial subiram menos de 10% no mesmo 
período. Isso não significa que houve um 
aumento salarial dessa proporção, mas 
sim que os gastos com todos os salários, 
de toda empresa, subiram bem pouco. Na 
verdade, esse aumento na massa pode 
significar o contrário, uma diminuição do 
salário médio. Afinal, como um aumento tão 
significativo da produção pode gerar um 
impacto tão pequeno nos salários? 

Sabemos que uma gorda fatia dessa massa 
corresponde aos altíssimos salários das 
chefias! Assim, há duas possibilidades: ou 
os trabalhadores estão trabalhando muito 
mais do que antes dentro da mesma jorna-
da, ou há uma mudança no padrão salarial, 
saindo funcionários antigos com salários 
maiores e entrando novos com salários 
menores! 

Quando a Lorenzetti contrata é o chicote 
quem trabalha! Esse sistema consegue 
aumentar significativamente a quantidade 
de trabalho sem aumentar os salários. Os 
novatos entram para serem massacrados!

Lucro lá em cima
Os lucros aumentaram quase 130% em 
comparação com 2019, saltando de 138 
milhões para 310 milhões de reais. Ou seja, 
a distorção que vemos na estagnação da 
massa salarial é encontrada no aumento 
gigantesco do valor arrecadado pelos 
acionistas. A Lorenzetti nunca lucrou tanto! 
Seus donos nunca encheram tanto o bolso 
de dinheiro! 

Assim, nós do Corneta perguntamos: o seu 
salário aumentou 130%? A PLR aumentou 
130%? E seu trabalho, o quanto aumentou? 
Mande a real, envie pelo zap a sua denún-
cia anônima para o Corneta! 

Dados da produção nos últimos três anos* 
Valores em $ mil

“A emancipação dos  
trabalhadores será obra dos  
próprios trabalhadores”
K. Marx

*Dados retirados do Balanço Patrimonial da Lorenzetti, disponíveis no 
Diário Oficial.

Repare na diferença do aumento dos lucros...Lucro subindo exponencialmenteMassa salarial tendendo à estagnação



Este jornal não recebe dinheiro de 
nenhuma empresa. É construído por 
trabalhadores e militantes da Transição 
Socialista, que acreditam na luta 
independente da classe operária!

Mande a sua cornetada para ser  
publicada e deixe a sua contribuição 
financeira para a impressão do jornal! 

mande sua 
denúncia
Envie no zap “QUERO RECEBER” e  
receba a versão em áudio do jornal.

(11) 9 7780 2435 
face: @jornalocorneta 

cornetadas
cinpal/taboão da serra termomecânica/sbc

“A gente quer aumento e 
pronto!”
Aqui na Cinpal não teve negociação para au-
mento salarial. Os caras da forjaria pararam 
por conta própria, não teve sindicato, não 
teve porra nenhuma! Pararam no horário de 
serviço e disseram “a gente quer aumento e 
pronto!” Os caras pararam e aí sim disseram 
que vão dar reajuste só agora, dia 30. Dizem 
que é de 5 a 15%! Até montamos comissão 
de PLR, mas a empresa tá fugindo!

Aumento é piada
Enquanto em montadoras do ABC tem 
reajuste de 10,5%, aqui na TM ainda não 
saiu no portal a informação do reajuste. O 
que se fala muito no chão de fábrica são 
colaboradores que mudaram de função, 
portanto não tiveram aumento de salário. 
Teve colaborador que, depois de muita co-
brança incomodando líderes e coordenador, 
teve um aumento de 43 centavos. O que dá 
9 reais e 46 centavos no mês. Isso é piada!

face e insta: @transicaosocialista 
transicao.org
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Carrasco
Aqui na fábrica 3 tem um gerente carras-
co! Ele abordou dois jovens da empresa 
terceirizada que presta serviços para Cinpal. 
Mandou um jovem tomar naquele lugar, 
quando o jovem pediu respeito ao gerente, 
o Sr. Blitz! O cara é carrasco e disse que os 
dois jovens estavam sendo dispensados 
da empresa! Cinpal, como pode manter um 
louco desses dentro da empresa? Isso é 
caso pra levar a sério!

TA DIFICIL DE SOBREVIVER!
Ex-operador 
de máquina da 
Bardella agora 
ganha a metade 
Tive que trocar de segmento, estou em 
outra fábrica como ajudante, eu era opera-
dor  de máquina! Trabalhei na Bardella de 
Guarulhos por 5 anos, na função de ope-
rador de laminador, fui demitido quando 
fecharam o setor de laminação e demitiram 
todos,  menos quem tinha estabilidade de 
Cipa e acidente de trabalho.  

Antes da demissão foi só calote. O calote 
foi dado em salários atrasados e não 
pagaram a rescisão. Só liberaram o FGTS 
que tinha na conta e documentos para dar 
entrada no seguro. 

Foi horrível, fiquei desempregado 8 meses, 
tentando achar uma oportunidade e não 
consegui, tive que aceitar a primeira oportu-
nidade que apareceu. Onde estou agora até 
é uma empresa  boa, mas não existe plano 

de carreira, só trabalho muito e não sou 
valorizado, o negócio deles é produção!

Infelizmente, não consegui ingressar de volta 
na minha área e na indústria metalúrgica, 
como sou pai e tenho família, tive que rebai-
xar a minha carteira de trabalho e a minha 
função, para trabalhar de auxiliar de produ-
ção ganhando a metade do que eu ganhava.

O país tá nessa crise de emprego, muita 
gente desempregada, a gente tentando 
se virar de outras formas, porque temos 
contas a pagar e comer. A situação é 
complicada, é uma sensação de indigna-
ção, sensação de estar sendo assaltado na 
cara dura com esses preços absurdos no 
mercado, tá difícil de sobreviver!

A inflação está um absurdo, esse país nos-
so é uma piada, em meio a uma pandemia, 
mais de 14 milhões de pessoas desempre-
gadas, e esses malditos deixam a inflação 
chegar a esse nível! A forma justa  de 
trabalhar seria a gente ter trabalhos mais  
seguros, algo mais agradável! Era só isso, 
uma remuneração justa conforme o custo 
de vida no país.

O que falta piorar? 
O trabalhador sente no bolso a cada 
vez que precisa pagar uma conta ou 
ir ao mercado: o salário não aumenta, 
mas mercadorias e serviços de primeira 
necessidade, como arroz, feijão, luz, gás 
e gasolina estão cada vez mais caros. 
Segundo o Datafolha, neste ano, 85% 
dos brasileiros reduziram o consumo de 
alimentos e 67% deixaram de comprar 
carne vermelha devido à inflação.

A rejeição ao presidente segue em ritmo 
crescente e, segundo os dados mais 
recentes do Datafolha, mais da metade 
da população (56%) é hoje favorável ao 
impeachment de Bolsonaro. Não é para 
menos: juntam-se à inflação os índices 
assombrosos de desemprego no país, a 
tragédia da pandemia descontrolada e os 
escândalos que se revelam a cada semana. 
Derrubamos a Dilma porque a nossa vida 
piorou com o PT! E agora, o que falta para 
Bolsonaro cair?


