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Os trabalhadores é quem pagam pela crise!
E os patrões aproveitam e lucram alto.  É o caso da Nadir 

Figueiredo, que tem ganho muito dinheiro nos últimos anos 
e está rindo à toa. Para os trabalhadores não sobra nada, a 
não ser mais exploração e péssimas condições de trabalho. 

Com todo esse lucro, a Nadir paga um salário “merreca” 
e uma PLR vergonhosa!

A Nadir ganha muito
Vejam abaixo as informações obtidas pelo Sindicato nos 

balanços publicados nos grandes jornais pela Nadir, e que 
comprovam que a empresa está muito bem de grana:

1. O Lucro Líquido em 2016 foi de R$ 29.106.000,00 contra os 
R$ 6.649.000,00 de 2015. Ou seja, em 2016 lucrou mais de 4 
vezes em relação a 2015!
2. A Receita Bruta em 2016 foi de R$ 806.800.000,00 contra 
os R$ 776.800.000,00 de 2015. Ou seja, em 2016 houve um 
aumento da receita de 3,9%!
3. A Receita Operacional Líquida em 2016 foi de R$ 
578.3000.000,00 , sendo 4,4% maior que a Receita apurada 
em 2015 de R$ 553.700.000,00. Ou seja, um aumento de R$ 
24.571.000,00 em uma ano!
4. O EBITDA (indicador que mede o Lucro obtido antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 93.713.000,00, 
sendo 2,8% maior que os R$ 91.129.000,00 de 2015.
5. O dólar ficou mais barato em 2016 e ,portanto, diminuiu o 
custo de importação e de produção, como no caso da Barrilha. 
Ou seja, ficou mais barato produzir!

Companheiros (as) da Nadir Figueiredo

Nadir cresceu mais de 300%
Mas os salários são baixos e a PPR é uma miséria! 

É o patrão explorando o trabalhador e ganhando com a crise!
6. A Nadir continuou lançando novos produtos ao longo dos 
últimos anos, em uma clara demonstração de que a empresa 
está muito bem, querendo crescer mais: 
● 55 novos produtos em 2014 ● 76 novos produtos em 2015      
● 78 novos produtos em 2016;
7. Muitas vendas no Brasil e no exterior:
- No Mercado Interno em 2016 a demanda no segmento de 
produtos para uso doméstico aumentou. 
- No Mercado Externo também aumentou nos dois segmentos 
da empresa: utilidades domésticas e embalagens de alimentos e 
bebidas. Ou seja, mercado favorável para a Nadir no Brasil e no 
exterior, mesmo na crise, é a empresa vendendo e faturando!
8. As Ações da Nadir na Bolsa de Valores estão cotadas em R$ 
13,51 (abril/2017), quando a um ano atrás custavam R$ 12,66 
(abril/2016). O aumento do preço das ações significa que o 
mercado considera o desempenho da empresa positivo e que as 
expectativas são muito boas e vem crescendo!

O trabalhador não aceitará calado!
O trabalhador não suporta mais tanta humilhação e ex-

ploração. Muita luta vem por aí!


