
Março tem nova janela
da grade salarial

Conforme previsto em diálogo entre a Johnson Con-
trols e o Sindicato, em março a empresa deverá aplicar 
reajustes salariais por mérito, conforme avaliações sobre 
desempenho de trabalhadores e trabalhadoras realizadas 
pela própria Johnson.

Essa avaliação da empresa, porém, deve seguir cri-
térios combinados previamente (veja quadro no verso).

Pela grade salarial construída em negociação entre 
empresa e Sindicato, com acompanhamento dos traba-
lhadores, existem duas “janelas” de aplicação da grade 
salarial: a de março, por mérito; e a de outubro, por pro-
moção ou enquadramento.

Em março do ano passado, 35% dos funcionários fo-
ram contemplados por reajustes na “janela” de março. 
Em outubro, 300 trabalhadores tiveram ajustes salariais 
devido à aplicação do acordo da grade de salários.

O Sindicato não defi ne quem vai ou não ser contem-
plado. O SMetal pode somente fi scalizar a aplicação da 
grade salarial. 

Em caso de distorções, cabe o Sindicato juntar as 
informações, denúncias e reclamações e procurar a di-
reção da empresa para negociar, mas sem expor o traba-
lhador individualmente. Por isso a união e a luta coletiva 
são importantes.

Leia atentamente este informativo. Em caso de dúvidas,
procure os membros do CSE na fábrica
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O Sindicato dos Metalúrgicos (SMetal) e o Comitê 
Sindical de Empresa (CSE) na Johnson Controls re-
comendam que, apesar de muitas avaliações da grade 
serem individuais, os trabalhadores permaneçam mo-
bilizados coletivamente para que a grade seja aplicada 
pela empresa de forma satisfatória.

Em caso de dúvidas sobre a aplicação da grade, 
procurem os membros do CSE para obter mais infor-
mações e para que suas dúvidas sejam levadas ao co-
nhecimento da empresa.

O objetivo do Sindicato é não expor o trabalhador 
individualmente, buscando sempre priorizar as solu-
ções coletivas; para que um número maior de traba-
lhadores seja atendido sem expor o indivíduo.

Converse com o CSE

O setor de Recursos Humanos da Johnson também 
deve ser procurado pelo trabalhador em caso de dú-
vidas. Mas os dirigentes sindicais também devem ser 
consultados pelos trabalhadores para orientações e 
denúncias.

Mobilização e união
na luta por valorização

Critérios para Grade Salarial
• TEMPO DE SERVIÇO
• ASSIDUIDADE
• QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
• SE É ESTUDANTE
• CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA EMPILHADEIRISTAS
• CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA LESIONADOS
• ENQUADRAMENTO DOS PISOS DAS FUNÇÕES
• FEEDBACK (só para a janela de mérito, em março)
• MATRIZ DE HABILIDADE

Confira no quadro abaixo os critérios utilizados 
para a grade salarial em março e em outubro. O item 
Feedback, que é medido por avaliação individual, é 
utilizado somente na janela de março da grade salarial.

Fique atento à aplicação da grade e converse com 
os membros do CSE!

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 Weber Filho e Agnaldo José Bastos.


