
Telefónica planeja congelar nos altos escalões do grupo  
 
Medida atingiria 1.700 executivos pelo mundo, menos na Argentina. 
 
Uma fonte do Grupo Telefónica, da Espanha, revelou ontem que a companhia planeja congelar os 
salários de 1.700 altos executivos em todo mundo. Apenas os que trabalham na Argentina 
ficariam fora, pois a empresa considera que a desvalorização cambial fez uma redução natural nos 
ganhos. No Brasil, a empresa não confirmou o congelamento. Fonte da Telefonica brasileira 
declarou que, até a tarde de ontem não chegara comunicação formal da matriz.  
 
A medida não atinge os trabalhadores de escalões inferiores. Os da Espanha, por exemplo, devem 
receber um aumento de 3,5% em média, variável de acordo com a saúde financeira de cada 
operação do grupo. A inflação espanhola foi de 4% em 2001 e a previsão do governo para este 
ano é de 2%.  
 
Atrás da política de congelamento de salários estão os maus resultados obtidos pelo grupo no ano 
passado, quando amargou o maior prejuízo da história empresarial espanhola, de € 5,577 bilhões 
(US$ 5,939 bilhões). É, aparentemente, uma tentativa de evitar a política comum entre as 
companhias européias – o corte puro e simples de funcionários.  
 
No início deste mês, uma das empresas do grupo, a Telefónica Móviles (de celulares) anunciara 
mudanças no tratamento de altos salários. Na próxima reunião anual de acionistas, no dia 1º de 
abril, a companhia vai propor a vinculação dos ganhos dos conselheiros à evolução dos papéis na 
bolsa e, além disso, submetê-los à aprovação dos acionistas.  
 
O grupo Telefónica mantém uma força de trabalho praticamente estável. Emprega em torno de 
150 mil pessoas em todo o mundo. Nos quatro anos anteriores, no entanto, o quadro apenas 
cresceu, de 101.809 funcionários em 1998 a 161.526 em 2001. O Brasil tem o segundo 
contingente – 27% do total de empregados – e a Espanha, o primeiro, 47%, sendo que 28% 
concentram na Telefónica de España, sua maior operação.  
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