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Este é um ano de união 
e mobilização dos trabalhadores

Schaeffler aumenta 
seus lucros em 2015

O Sindicato conta com os metalúrgicos da empresa para pleitear a manutenção e ampliação dos direitos trabalhistas.

Balanço do grupo revela que o ano fiscal 
de 2015 fechou com aumento de vendas 
de 9,1%. No Brasil, o faturamento é em 
torno de € 500 milhões. Na visão do 
presidente Ziegler, o setor de reposiçãode 
peças é o ponto de sustentação da divisão 
automotiva no cenário local. 

Este ano, a Schaeffler entra na negociação da Federação dos Sindicatos Metalúrgicos (FEM/CUT) com os 
sindicatos patronais do Grupo 3 para a campanha salarial. O acordo firmado em 2013 encerrou-se no ano 
passado.  Atualmente, a diretoria do SMetal está em negociação para transformar o valor do abono em 
vale cesta. Outra luta é para que a empresa seja transparente na apresentação de metas.
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Grupo Schaeffler expande 
NO CENÁRIO MUNDIAL

DE GERAÇÃO 
PARA GERAÇÃO

Com unidades em mais de 70 países 
o grupo aumentou seu crescimento nos 
resultados globais, conforme balanço da 
empresa comparando 2014 com 2015. 

Conforme declaração do presidente 
do grupo para a América do Sul, Juergen 
Ziegler, o faturamento dos negócios na 
América do Sul – que tem como única 
planta industrial a de Sorocaba - é de € 
500 milhões (R$ 2 bilhões) dentro do fa-
turamento global de € 12 bilhões. 

O ano fiscal de 2015 fechou com um 
aumento de 9,1% nas vendas globais, 
em 2015, representando o montante de 
€ 13,2 bilhões (R$ 52,1 bilhões). A mar-
gem de lucro também aumentou 7,4%.

Automotivo
Só no setor automotivo as vendas 

aumentaram 11,2%. Na Europa, o 
crescimento foi de 2,9%, na grande 
China, o resultado apresenta 23,8%, 
Ásia/Pacífico, 19,5% e as Américas 
apresentam a porcentagem de cresci-
mento de 22,1%.

Industrial
No segmento industrial o ano fiscal 

de 2015 representou 3% de aumento 
nas vendas, com margem de lucro de 
9,7%, sendo € 3,2 bilhões, o que re-
presenta R$ 12,7 bilhões.  

Um dos marcos do grupo em 
2015 foi o lançamento das ações da 
Schaeffler AG na Bolsa de Valores. 
Emissões de ações sem direito a 
voto que garante ao grupo ser uma 
empresa familiar. Essa foi uma das 
conquistas ressaltada em mensa-
gem de final do ano pela proprietá-
ria Maria-Elisabeth Schaeffler-Thur-
mann e assinada também pelo de 
seu filho Georg F. W. Schaeffler.

O faturamento global do grupo tem aumentado em todos os continentes

Setor de reposição representa 
40% da fatia de 75% dos 
negócios automotivos

Juergen Ziegler assumiu a presidência 
da Schaeffler na América do Sul - cuja 
única planta industrial, na região, fica no 
Brasil – em abril de 2015 “para tornar a 
companhia mais enxuta e competitiva”, 
conforme declarou em entrevista para a 
edição 37 da revista Automotive Busi-
ness, em fevereiro deste ano.

De abril até fevereiro de 2016 ele fez 
uma redução no quadro de trabalhadores 
de 10%. 

Para ele, o aftermarket (reposição 
de autopeças) é o ponto de sustentação 
da divisão automotiva no cenário atual 

- com queda nas compras por parte das 
montadoras.

O economista da subseção SMetal do 
Dieese, Fernando Lima, analisa que se 
por um lado, a produção de autoveículos 
registra queda no Brasil afetando a pro-
dução das autopeças locais. “Por outro, 
empresas grandes e dinamicas (como 
o Grupo Schaeffler) dispõe de um am-
plo mercado de reposição para atender, 
além disso, com o real desvalorizado, a 
tendência é que as exportações do Gru-
po Schaeffler continuem a crescer em 
2016”, afirma.

DIVISÃO INDUSTRIAL
Atende setores do agronegócio, 
energia eólica e eletricidade, 
entre outras possibilidades.

NACIONALIZAÇÃO
O índice médio de localização 
gira em torno de 75% nos 
componentes fabricados em 
Sorocaba

EXPORTAÇÕES
As exportações no Brasil 
atingiram em 2015 perto de 
20% das receitas totais

SCHAEFFLER BRASIL
Tem cerca de 250 
fornecedores ativos

PATENTES
O grupo é a segunda 
companhia global em patentes

CRESCIMENTO DE VENDAS 
DE 2014 PARA 2015 NO 
SETOR INDUSTRIAL

FATIAS DE 
MERCADO DA 
SCHAEFFLER
NO MUNDO
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DIREITO GARANTIDO NA 
CONVENÇÃO COLETIVA

Fiquem atentos! A Convenção Cole-
tiva garante licença-maternidade de 
seis meses e auxílio-creche – tanto 
para trabalhadora como para traba-
lhador (no caso da esposa já não ter 
o benefício). 

REIVINDICAÇÃO 
O governo federal sancionou no co-
meço de março a ampliação da licen-
ça- paternidade para 20 dias, mas a 
empresa Schaeffler, que se intitula 
de responsabilidade social, ainda não 
aderiu ao programa Empresa Cidadã, 
ou seja, os pais trabalhadores só têm 
direito a cinco dias de licença. Reivin-
dicamos o direito à licença ampliada!

e-Social é para simplificar 
e não burocratizar

É PRECISO UNIÃO DOS 
TRABALHADORES PARA AS 
NEGOCIAÇÕES DESTE ANO

Desde o segundo semestre de 2015 
está em funcionamento o e-Social, um 
projeto do governo federal que unifica o 
envio de informações pelo empregador 
em relação aos seus empregados. 

A ferramenta foi desenvolvida em 
ação conjunta pelos seguintes órgãos 
e entidades do governo federal: Caixa 
Econômica Federal, Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, Ministério da 
Previdência – MPS, Ministério do Tra-
balho e Emprego – MTE, Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – RFB.

O e-Social possibilita o recolhimento 
unificado dos tributos e do FGTS para 

os empregadores. Para isso, todo traba-
lhador deve responder 14 questões, mas 
na unidade de Sorocaba a empresa de-
cidiu incluir no cadastro perguntas que 
vão além do exigido pela ferramenta 
e-Social, incluindo mais perguntas so-
bre assuntos de interesse da empresa.

Os diretores do SMetal, que integram 
o Comitê Sindical de Empresa (CSE) 
condenam a decisão da empresa em 
manter esse questionário burocrático. 

A Schaeffler dá, mais uma vez, de-
monstração de autoritarismo na fábrica. 
Ela se nega a dialogar e a mudar suas 
decisões.

CAMPANHA SALARIAL
Neste ano, haverá negociação da campanha salarial 

com a Federação dos Sindicatos dos Metalúrgicos da 
CUT/SP), pois o acordo firmado em 2013 encerrou-se 
no ano passado.

A união e a mobilização dos trabalhadores em 
2013 foram essenciais para a construção do acordo 
da campanha da época e agora, é preciso novamente 
muita luta para que a negociação deste ano contemple 
as reivindicações dos metalúrgicos.

CALENDÁRIO DE FOLGAS
É só com união e mobilização que se consegue 

avançar nos direitos. Foi assim que os trabalhadores 
aprovaram em janeiro, deste ano, o calendário de 
folgas e compensação de feriados para este ano. O 
acordo, também conhecido como calendário de dias-

pontes, foi negociado com a empresa pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos (SMetal).

O calendário prevê a escala de trabalho em todos 
os feriados, inclusive os feriados prolongados até 
dezembro deste ano.

ESTAMOS ATENTOS
Participação nos Resultados (PPR): Já é prática 

recorrente da Schaeffler não apresentar os relatórios 
de produção/metas. Exigimos transparência nos 
resultados de 2015!! Em 2008, a empresa não 
apresentou o relatório, o departamento jurídico entrou 
com ação coletiva contra a empresa e ela perdeu o 
processo.

A Schaeffler precisa cumprir a cláusula do Acordo 
de Trabalho que prevê a exibição e disponibilização 
do atingimento das metas!
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CSE quer transformar 
abono em vale cesta

Os diretores do SMetal, que integram o Comitê Sindical de Empresa na Schaeffler, 
estão em negociação com os representantes do grupo para que o valor do abono (que 

fez parte da negociação dos anos 2013, 2014 e 2015) seja incorporado ao valor da 
cesta básica, como ticket e não em alimentos como atualmente é distribuída.

Ademilson Terto da Silva Claudinei Hader Kelly Carmo da SilvaJosué Luiz P. dos Santos Marcelino de Lara

Marcos Antonio A. Costa
(Coordenador)

Nelson Brilhante do Sol Roque M. de Sousa Samuel de Arruda Sidnei M. Hernandes Valdeci Henrique Silva

Claudemir dos Santos Denilson Oliveira

Sebastião Moraes

Contate os diretores do SMetal na empresa

No dia 15 deste mês, ocorreu o en-
contro da Rede Sindical da Schaeffler 
Brasil-Alemanha na sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região 
(SMetal).

A delegação alemã foi composta por 
Helmut Heimrich, vice-presidente do 
conselho de empregados e operários 
Schaeffler Schweinfurt; Gerhard Ohne-
mus, presidente do Comitê de Fábrica 
da INA na cidade de Lahr e membro do 
comitê de empresa intercentros; Ange-
lica Jimenez Romo, responsável para 

América Latina do Depto. Internacional 
do IG Metall. Participaram do encontro 
também Waldeli Melleiro, diretora de 
projetos da área sindical, da Fundação 
Friedricht Ebert e Renata Paneque, as-

sessoria da Confederação Nacional dos 
Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT). 

O encontro possibilita troca de infor-
mações sobra as plantas e a consolidação 
da rede existente desde 2009.

Encontro da Rede Internacional acontece no SMetal
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