
Outubro é mês de
aplicação da grade salarial

Como a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras 
da Johnson Controls deve saber, outubro é mês de aplica-
ção da grade salarial negociada com a empresa. Natural-
mente, a expectativa de boa parte dos funcionários, que 
esperam uma promoção, é grande. 

No entanto, para que não aconteçam mal-entendidos, 
devemos relembrar alguns critérios da grade salarial, além 
de nos mantermos unidos para exigir da empresa que faça 
a parte dela no acordo.

A grade salarial, ou política interna de salários da John-
son, é resultado de uma série de reuniões, plenárias e as-
sembleias realizadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos, por 
meio do Comitê Sindical de Empresa (CSE). Desses diá-
logos com os trabalhadores surgiram propostas e critérios 
que levamos para a mesa de negociações com a Johnson.

Conseguimos alguns avanços e hoje temos uma lista 
de critérios para aplicação de reajuste salarial por mérito, 
promoção ou enquadramento (veja quadro neste informa-
tivo). Mas temos que continuar lutando para conseguir 
ainda mais avanços.

Pelo que conquistamos até agora, há dois meses do 
ano em que a grade salarial é aplicada, que são as cha-
madas “janelas”: março e outubro.

Março e outubro
Em março são aplicados os reajustes por mérito. Em 

outubro, como é o caso agora, os reajustes são por pro-
moção ou enquadramento.

No entanto, é necessário que fi que claro para cada 
um dos trabalhadores que não é o Sindicato quem defi -
ne 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 fi scalizar a aplicação da 
grade. Em caso de distorções, cabe o Sindicato juntar 
as informações, denúncias e reclamações e procurar a 
direção da empresa para negociar, mas sem expor o tra-
balhador individualmente. Por isso a união e a luta cole-
tiva são importantes.

Leia atentamente este informativo e, em caso de dúvidas,
procure os membros do CSE na fábrica.
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Na “janela” da grade salarial em março deste ano, 
um contingente razoável de trabalhadores foi con-
templado com reajuste salarial por mérito. Agora, na 
etapa de outubro, a Johnson comentou com o CSE 
que o cenário econômico talvez não permita promo-
ções e enquadramentos de funcionários.

Porém, juntos, podemos pressionar a empresa para 
que ela seja justa e não deixe passar em branco a “ja-
nela” da grade salarial de outubro. Afinal de contas, 
muitos trabalhadores estão esperando por promoções 
e enquadramentos há muito tempo, bem antes da crise.

Estamos todos cientes de que a situação econô-
mica de março era melhor. Mas, comparando com 
outras empresas, o cenário não é tão ruim para a Jo-
hnson atualmente. Além disso, se ela demorou para 
conceder as merecidas promoções, a culpa é dela, da 
administração, e não da crise.

Igualdade
Vale lembrar 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.

Empresa já começou
a alegar dificuldades

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

Outra necessidade urgente para a grade salarial é a 
igualdade entre os turnos. Na janela de março, embo-
ra tenha contemplado um número razoável de traba-
lhadores, a empresa não levou em conta a igualdade 
entre turnos.

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!

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.


