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CSE na Johnson completa 
um ano de atuação

Em fevereiro completou um ano que o 
Comitê Sindical de Empresa (CSE) na Jo-
hnson Controls foi eleito pelos trabalhado-
res. Embora a posse formal dos eleitos tenha 
acontecido somente em maio de 2014, as-
sim que foi eleito o CSE já começou a atu-
ar dentro e fora da fábrica para representar 
bem os metalúrgicos da Johnson e também 
os trabalhadores de toda a categoria.

O CSE é formado por funcionários da 
empresa que já tinham feito parte do comitê 

na gestão passada e também por novos com-
panheiros, que vieram somar esforços para 
obter mais conquistas aos trabalhadores. 

O mandato do CSE, assim como o de 
toda a direção do SMetal, vai até maio de 
2017. Junto com os próprios trabalhadores, 
o CSE já obteve êxito em várias negociações 
com a empresa e nas mobilizações que fo-
ram necessárias para avançar nas conquistas. 

Com o apoio dos companheiros da Jo-
hnson, CSE e Sindicato poderão aprimorar 

ainda mais a organização dos trabalhadores 
na fábrica, na categoria e na sociedade. A or-
ganização e a união certamente vão garantir 
a conquista de reivindicações ainda penden-
tes e formular novas pautas que atendam às 
necessidades dos trabalhadores.

Confira nesta primeira edição do CSE-
nergia um breve balanço da atuação do CSE 
e da direção do SMetal na Johnson Controls. 
Em caso de dúvidas, sugestões ou denúncias, 
procure os membros do comitê na fábrica.

Contato entre os trabalhadores e o novo CSE no Grupo Johnson Controls em Sorocaba é frequente

Foguinho  / Arquivo SMetal
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Representação FORTE
Os membros do CSE na Johnson Controls, devido à sua atuação firme e responsável, vêm 

sendo cada vez mais valorizados nas instâncias de representação sindical. Com isso, os 
próprios trabalhadores da fábrica também se fortalecem na organização sindical.

Joel Américo de Oliveira é membro da 
direção executiva do SMetal 

Everton da Silva Souza é coordenador 
do Coletivo de  Juventude do SMetal

Bruno Aparecido das Neves Ribeiro 
participa pela primeira vez do CSE

José Donizete também foi eleito pela 
primeira vez ao CSE em 2014

Antônio Weber Filho é membro do 
Conselho da Direção do SMetal

Agnaldo José Bastos, o Huga, participa 
do Coletivo de Raças do SMetal

Acordo de 6x2 
garantiu empregos

Antes de assinar o acordo de 6x2, o Sindica-
to realizou diversas plenárias e assembleias  com 
os trabalhadores para colher sugestões e críticas e 
aprovar os termos da proposta.

Por fim, o acordo garantiu o emprego de 240 
trabalhadores do 4º turno.    

Como contrapartida, conseguimos da empre-
sa um acordo de feriados e dias-pontes bastante 
favorável aos trabalhadores. Conquistamos quatro 
dias de descanso no ano sem perdas sala riais: Pás-
coa, Dias das Mães, Dia dos Pais e Confraterni-
zação (com mudança da data deste último para o 
dia 23.

Também renovamos o acordo de dias fixos de 
descanso: 24 e 25/12 e 31/12 e 01/01. Com isso, 
conquistamos um dia a mais de férias. Porém, essa 
cláusula é válida somente para trabalhadores con-
tratados antes do acordo, que tem validade por 
dois anos.

Melhorias conquistadas 
no local de trabalho

Com o apoio dos companheiros 
de trabalho, o CSE negociou com a 
empresa e obteve  diversas melho-
rias no local de trabalho.

Por exemplo, a Johnson tem pro-
movido diversos cursos de qualifica-
ção, como o de pneumática.

Tivemos também a reforma dos 
banheiros central e setorial, além de 
melhorias no vestiário, com trocas 
de piso, bancos e armários, além de 
higienização frequente  do local.

Outras conquistas foram a me-
lhoria térmica da lavanderia, a im-
plantação do sistema de alarme 
contra incêndios, a construção do 
estacionamento e a adequação de 
equipamentos, conforme a Norma 

Regulamentadora (NR) do Minis-
tério do Trabalho.

Também foram conquistados 
cursos sobre normas de segurança 
(NR10) para os trabalhadores do 
setor de carga.

O CSE tem participado de reu-
niões mensais com a empresa para 
debater sobre os processos de pro-
dução, visando a qualidade, redução 
de rejeitos, a manutenção de empre-
gos e o bem estar do trabalhador.

Outra conquista, liderada pelo 
CSE, foi a implantação de ônibus 
fratados para transportar trabalha-
dores que moram em outras cida-
des, como Salto de Pirapora e Iperó 
(George Oeterer).  
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Reajuste salarial foi 
bem acima da inflação

Participação nos Resultados

Com o apoio dos trabalha-
dores, o SMetal Sorocaba, por 
meio do CSE, o reajuste da 
campanha salarial na Johnson 
chegou a 12,27% em 2014, con-
tra uma inflação de 6,35% no 
período. Esse reajuste foi apli-
cado para os funcionários que 

ganham até dois pisos da ca-
tegoria. Acima de dois pisos, o 
reajuste também, foi bem acima 
da inflação: 11,19%.

Nos últimos dois anos, o 
reajuste salarial acumulado 
na Johnson é de 26,87% para 
quem ganha até dois pisos e de 

23,39% para quem recebe acima 
dessa faixa de salários.

O acordo inicial, assinado 
em 2013, teve validade por dois 
anos e procurou não somente 
repor a inflação e garantir um 
índice básico de aumento real. 
Ele buscou também recuperar o 

poder aquisitivo dos funcioná-
rios, que estava defasado devido 
à uma política salarial interna 
da Johnson que não funcionava.

Leia também neste informa-
tivo sobre a nova grade salarial 
que está sendo implantada na 
fábrica.

O valor do PPR na Johnson  tem 
aumentado bem acima da inflação nos 
últimos anos. Essa conquista é fruto 
da  mobilização dos trabalhadores e 
da colaboração da comissão interna de 
funcionários, que dão respaldo para o 
Sindicato liderar a luta por reajuste na 
participação nos resultados.

Em 2013, o PPR negociado foi de 
R$ 5.500. No ano seguinte, 2014, o 
prêmio subiu para R$ 6.000, um re-
ajuste de 9,09%. Para 2015, a partici-
pação negociada é de R$ 7.000, repre-
sentando um aumento de 16,67% em 
relação a 2014.

A diferença entre o valor negocia-
do e o valor pago aos trabalhadores, 
considerando o desconto das metas, 
tem sido muito reduzida em relação às 
metas absurdas impostas por algumas 
outras fábricas.

Dos R$ 5.500 negociados em 2013, 
os trabalhadores atingiram quase to-
das as metas e receberam um total R$ 
5.250 referentes ao PPR.  Em 2014, 
dos R$ 6.000 previstos no acordo, fo-

ram pagos R$ 5.923 para cada funcio-
nário. 

O aumento no valor do PPR efeti-
vamente pago foi de 12,8%, portanto 
superior até mesmo ao reajuste do va-
lor negociado, que foi de 9,09%.

Acompanhamento de metas
Outros avanços que o CSE, com 

apoio dos trabalhadores, conseguiu em 
relação ao PPR foram o acompanha-
mento das metas e o pagamento do 
benefício também para estagiários e 
prestadores de serviços.

Hoje existe o acompanhamento 
mensal das metas pelos trabalhadores. 
O sistema ficou mais transparente, in-
clusive com  distribuição de cartilha   
aos funcionários contendo os indica-
dores de PPR.

Pelo acordo, os estagiários da Jo-
hnson recebem 100% do PPR (pro-
porcional aos meses trabalhados) e 
a maioria das prestadoras de serviço 
também concede o prêmio aos funcio-
nários na forma de vale-compras.  

No acumulado de dois anos, trabalhadores na Johnson tiveram de 23,39% a 26,87% de reajuste, conforme a faixa salarial

CSE conta com o apoio dos trabalhadores para atuar
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CAMPANHA SALARIAL

ACUMULADO 
2013/2014 

26,87% 
até dois pisos
 
23,39% 
acima de dois pisos

Ano Inflação Reajuste

2014 6,35%
11,19% 

a 
12,27%

PPR NA JOHNSON CONTROLS

2013 R$ 5.500
2014 R$ 6.000 (9,09% de reajuste)
2015 R$ 7.000 (16,67% de reajuste)



Saúde do trabalhador

Grade salarial é discutida pelo CSE

Periculosidade 
para empilhadeirista

Flextime na 
administração

Na área de saúde dos traba-
lhadores da Johnson Controls, 
as negociações com a empresa e 
a organização interna do pessoal 
trouxeram várias melhorias, em-
bora o CSE saiba que  ainda há 
muitos avanços a alcançar. Para 
isso, é preciso manter a unidade  
entre os trabalhadores. 

As conquistas abaixo foram 
obtidas com a participação efe-
tiva de muitos trabalhadores da 
fábrica, que deram sugestões aos 

membros do CSE sobre melho-
rias na saúde e na segurança no 
local de trabalho. O CSE, por 
sua vez, apresenta essas suges-
tões nas reuniões que tem, toda 
terça-feira, com representantes 
da fábrica (DHO).

É de conhecimento de todos os traba-
lhadores que a grade salarial na Johnson 
Controls não tem funcionado nos últimos 
anos. Por isso, o Comitê Sindical de Em-
presa (CSE) reivindicou junto à empresa 
a abertura imediata de negociações sobre 
uma nova política salarial interna, que seja 

transparente, ágil e que realmente funcione 
para valorizar os funcionários.

Para que a empresa atenda às reivindica-
ções, o CSE tem mobilizado os trabalhado-
res e realizado plenárias, estudos econômi-
cos, pesquisas e assembleias sobre o tema.

Os estudos e pesquisas foram realizados 

pela subseção do Dieese (Departamen-
to Intersindical de Estatística e Estudos 
Sócio-Econômicos) dos metalúrgicos de 
Sorocaba.

Para o CSE, a grade salarial deve levar 
em consideração os seguintes critérios, en-
tre outros:

Uma vitória importante 
dos empilhadeiristas e dos 
trabalhadores que abasteciam 
as empilhadeiras, em 2014, 
foi a aprovação do acordo de 
adicional de periculosidade.

Dois anos antes, o departa-
mento jurídico havia entrado 
com uma ação para garanti a 
periculosidade aos trabalha-

dores, devido à exposição de 
gás a que esses profissionais 
estavam sujeitos no manuseio 
do equipamento.

O acordo foi firmado em 
fevereiro e os trabalhadores 
receberam, em abril, 45% de 
todo o adicional a que tinham 
direito entre os anos de 2007 
e 2010. 

Os trabalhadores apoiaram o Sindicato e o CSE nas 
negociações de renovação do banco de horas do setor 
administrativo. O resultado foi que obtivemos um acor-
do satisfatório, com pagamento dos valores acumulados, 
maior controle sobre os critérios do banco de horas e so-
bre a quantidade permitida de horas positivas e negativas.

Também garantimos que o pessoal administrativo não 
seja convocado aos sábados, domingos e feriados para fa-
zer banco de horas.

O CSE vem acompanhando o funcionamento do sis-
tema e já solicitou revisão do mesmo nos meses de pico.
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• Revezamento de trabalho em todas as linhas de produção, 
   minimizando os riscos de problemas relacionados a
   movimentos repetitivos.

• Implantação de projetos ergonômicos (em andamento), com 
   acompanhamento dos membros do Comitê Sindical (CSE).

• Melhorias no sistema de exaustão no Controle de Pb (chumbo).

• Melhorias no fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual 
   (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).

• Ampliação do sistema preventivo médico para controle das causas
   das doenças do trabalho
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• TEMPO DE SERVIÇO

• ASSIDUIDADE

• QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

• SE É ESTUDANTE

• CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
   PARA EMPILHADEIRISTAS 

• CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
   PARA LESIONADOS

• ENQUADRAMENTO DOS 
   PISOS DA FUNÇÕES

Para mais informações, 
procure o jurídico ou o 
departamento de saúde do 
Sindicato: (15) 3334-5447 
(jurídico); 3334-5440 (saúde)


