
Aplicação de grade 
salarial acontece neste 

mês de outubro

Na janela de outubro do ano passado, 279 meta-
lúrgicos da empresa foram promovidos, um marco de 
reconhecimento profissional. Já na janela de março 
de 2016, 315 trabalhadores foram contemplados com 
a mudança de cargos.

Os diretores sindicais da Comissão Sindical de 
Empresa (CSE) da Johnson Controls esperam que 

nesta próxima janela de outubro o número de traba-
lhadores continue aumentando.

Apesar da boa expectativa, eles ressaltam que é 
fundamental o aproveitamento dos cursos internos 
pelos trabalhadores. Os cursos técnicos, de segurança 
e de aperfeiçoamento são bons também para o pró-
prio currículo do metalúrgico.

Leia atentamente este informativo. Em caso de dúvidas,
procure os membros do CSE na fábrica
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Equiparação
O CSE está em negociação com os representantes 

da empresa para discutir a equalização das mudanças 
de faixas dos quatros turnos. A empresa sinalizou dis-
posição para realizar a medida.

“Por isso, é importante que os trabalhadores este-
jam dentro dos critérios, todos qualificados, aprovei-
tando os treinamentos internos, como os de ISSO, que 
são requisitos básicos para qualquer multinacional”, 
declara o diretor sindical Antonio Welber Filho (Bizu).

Critérios
A grade salarial, ou política interna de salários da 

Johnson, é resultado de uma série de reuniões, plená-
rias e assembleias realizadas pelo Sindicato dos Me-
talúrgicos, por meio do Comitê Sindical de Empresa 
(CSE). Desses diálogos com os trabalhadores surgiram 
propostas e critérios que são levadas para a mesa de 
negociações com a Johnson Controls.

Há uma lista de critérios para aplicação de reajuste 
salarial por mérito, promoção ou enquadramento (veja 
quadro ao lado) e continuaremos lutando para conse-
guir ainda mais avanços.

Há dois meses do ano em que a grade salarial é apli-
cada, que são as chamadas “janelas”: março e outubro.

Como ocorre
Em março são aplicados os reajustes por mérito. 

Em outubro, como é o caso agora, os reajustes são por 
promoção ou enquadramento.

Não é o Sindicato quem define as promoções. O 
Sindicato negociou o acordo, mas não tem poder sobre 
as decisões administrativas do dia-a-dia em relação aos 
funcionários contemplados pela grade salarial.

O Sindicato pode somente fiscalizar a aplicação da 
grade. Em caso de distorções, cabe à entidade juntar 
as informações, denúncias e reclamações e procurar a 
direção da empresa para negociar, mas sem expor o 
trabalhador individualmente. Por isso a união e a luta 
coletiva são importantes.

Critérios para Grade Salarial
• TEMPO DE SERVIÇO

• ASSIDUIDADE

• QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

• SE É ESTUDANTE

• CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA EMPILHADEIRISTAS

• CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA LESIONADOS

• ENQUADRAMENTO DOS PISOS DA FUNÇÕES

• FEEDBACK (só para a janela de mérito, em março)

• MATRIZ DE HABILIDADE

Os membros do CSE na Johnson Controls: (a partir da esquerda) Joel Américo de Oliveira, Bruno Aparecido das Neves Ribeiro, 
Everton da Silva Souza, José Donizete, Antônio Welber Filho e Agnaldo José Bastos.

Igualdade
O CSE destaca que o operador na Johnson tem qua-

tro níveis. Em cada um dos três primeiros níveis exis-
tem três fases internas de promoção. Ou seja, quanto 
mais a Johnson emperrar a grade salarial, menos o 
funcionário terá chances de reconhecimento pelo es-
forço e dedicação.

Enfim, juntos, trabalhadores, CSE e Sindicato, po-
dem fazer avançar a grade salarial que já conquista-
mos, mas que ainda precisa ser melhorada. 

Fique atento à aplicação da grade este mês! Con-
verse com o CSE!

Acompanhamento das 
aplicações da grade
279 trabalhadores contemplados em outubro de 2015

315 trabalhadores contemplados em março de 2016


