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Pelo PPR melhor e 
por mais respeito

Negociações

A atual direção da Schaeffler demons-
tra não ter nenhum respeito para com os 
trabalhadores. Ela tem trocado a valoriza-
ção e a motivação pelo medo.

Os representantes dos trabalhadores 
têm apresentado propostas de acordos de 
participação nos resultados (PPR), que fa-
çam justiça aos funcionários e, ao mesmo 

tempo, atendam à realidade do mercado.
Mas as propostas dos trabalhadores 

são desprezadas pela direção da empresa, 
que tenta impor sua vontade a todo custo, 
ao invés de dialogar.

Este informativo esclarece o andamen-
to das negociações e renova a disposição 
dos representantes dos trabalhadores 

para o diálogo com a empresa.
Mas a postura autoritária da direção 

patronal precisa parar. E isso só vai acon-
tecer com mobilização coletiva. Converse 
com os membros do CSE.  Contamos 
com sua participação nessa luta por 
respeito, manutenção de direitos e novos 
avanços na Schaeffler.
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JUNTOS NA LUTA

Compare as propostas 
da empresa e dos 
trabalhadores
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Intransigência tem marcado a 
postura da direção da Schaeffler

O Sindicato dos Metalúrgicos de So-
rocaba e Região (SMetal), por meio do 
seu departamento jurídico, conseguiu 
a reintegração ao trabalho de mais um 
trabalhador lesionado no Grupo Schae-
ffler.

A reintegração do metalúrgico Joa-
quim Gomes da Costa vai acontecer na 
manhã desta quarta-feira, dia 13.

A volta dele ao trabalho tem como 
base jurídica a estabilidade no emprego 

garantida pela Convenção Coletiva dos 
metalúrgicos da CUT no estado de São 
Paulo. A estabilidade nesse caso ocorre 
enquanto durarem as sequelas de aci-
dente ou doença ocupacional.

A diretoria do SMetal e os integrantes 
do Comitê Sindical de Empresa (CSE) 
na Schaeffler lembram aos trabalhado-
res que a Convenção Coletiva é nego-
ciada junto com a campanha salarial da 
categoria.

A falta de consideração e o desrespeito 
da atual direção da Schaeffler para com os 
trabalhadores estão cada vez mais nítidos. 

A intransigência da empresa nas ne-
gociações de participação nos resultados 
(PPR) é a amostra mais recente desse des-
prezo da direção patronal em relação às 
necessidades dos trabalhadores e traba-
lhadoras.

O Sindicato, o Comitê Sindical de Em-
presa (CSE) e a comissão interna de ne-
gociação não estão alheios às dificuldades 
na economia no País. Mas também não 
podem aceitar que a Schaeffler utilize a 
crise política e econômica para praticar 

injustiças contra os funcionários.
A proposta de PPR da Schaeffler é 

ofensiva e não faz justiça ao esforço dos 
trabalhadores e ao real desempenho da 
empresa. A produção e as vendas da fá-
brica podem não ser as mesmas de anos 
atrás, quando ela obtinha lucros astronô-
micos, mas também está longe de ser ruim 
como a direção patronal alega.

Os representantes dos trabalhadores 
têm apresentado propostas e contrapro-
postas de acordos de PPR, que façam jus-
tiça aos funcionários e, ao mesmo tempo, 
atendam à realidade do mercado.

Mas as propostas oferecidas pelos tra-

balhadores são desprezadas pela atual di-
reção da Schaeffler, que prefere impor sua 
vontade ao invés de dialogar.

A empresa exige flexibilidade dos tra-
balhadores, mas prova ser totalmente in-
flexível quando se trata de ceder avanços 
nas negociações trabalhistas. 

Unidos, mobilizados e bem informados 
os trabalhadores da Schaeffler certamente 
poderão combater a forma arbitrária como 
a empresa tem nos tratado. 

Leia este informativo e converse com 
os membros do CSE. Contamos com sua 
participação nessa luta por respeito e di-
reitos coletivos na Schaeffler.

SMetal garante
reintegração de lesionado
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COMPARE AS PROPOSTAS DA 
EMPRESA E DOS TRABALHADORES

Os representantes dos trabalhadores têm nego-
ciado com "os pés do chão". Sabemos que o mer-
cado automotivo não está avançando como estava 
até alguns anos atrás. Mas também sabemos que a 
Schaeffler tenta aproveitar o momento desfavorável 
para impor prejuízos e injustiças contra os trabalha-
dores.

Compare a proposta que a empresa tenta impor 
e a proposta realidade e mais justa apresentada pela 
bancada dos trabalhadores.

Em sete rodadas de negociações, além de apre-
sentar contrapropostas mais justas, os represen-
tantes dos trabalhadores se dispuseram a negociar 
composições no valor do PPR, incluindo abonos e 
vale-compras como complementos.

As propostas abaixo foram apresentadas na nego-
ciação do dia 8 de julho deste ano. 

A direção atual da Schaeffler desprezou todas as 
alternativas apresentadas pelos trabalhadores. Por 
isso a negociação não avançou até hoje.

O BATENTE PÁG. 3 

PROPOSTA DA EMPRESA JÁ
FOI REJEITADA TRÊS VEZES

Em assembleias na entrada dos turnos 
nesta segunda-feira, dia 11, os trabalha-
dores da Schaeffler rejeitaram novamen-
te a proposta de participação nos resulta-
dos (PPR) apresentada pela empresa. Foi 
a terceira rejeição de uma proposta que 
claramente deixa os funcionários insatis-
feitos.

Mesmo assim a direção da fábrica in-
siste em tentar empurrar sua vontade goe-
la abaixo dos trabalhadores e trabalhado-
ras, aumentando o nível de insatisfação 
interna na empresa.

Sem argumentos que se sustentem de 
fato, a Schaeffler espera que os funcioná-
rios engulam uma redução de 16,76% no 
PPR, em relação ao valor pago em 2015.

Isso sem contar que as metas impostas 

PROPOSTA DOS TRABALHADORES

Peças produzidas - 90% = R$ 6.337,00
(a ser definida na reunião)

Delivery Performance - 10% = R$ 633,70

Reclamação de cliente - 5,5% = R$ 348,53

VALOR TOTAL DO PPR PROPOSTO: 
R$ 7.319,23 

Parcelas - A bancada dos trabalhadores propôs o 
pagamento da primeira parcela, de R$ 4.500, dia 5 
de agosto deste ano. A segunda parcela seria paga 
dia 3 de fevereiro de 2017, no valor de R$ 2.819,23.

PROPOSTA DA SCHAEFFLER

Peças produzidas - 90% = R$ 4.500,00
(a ser definida na reunião)

Delivery Performance - 10% = R$ 500,00
 Real - 95,88%
 Target - 90%
 2015 - 89,96%

Reclamação de cliente - 5,5% = R$ 275,00
 0% = R$ 0,00
 50% = R$ 137,50 (melhor 2015 e inferior 2016)
 100% = R$ 275,00 (igual ou melhor que 2016)
 Real atual até junho = 12 reclamações com índice de 2,00
  Target - 2,58
  2015 - 2,67

VALOR TOTAL DO PPR PROPOSTO: R$ 5.275,00

pela fábrica para pagamento do PPR total 
são quase inatingíveis.

Os trabalhadores também não se esque-
cem que, no ano passado, foram atingidas 

quase 100% das metas, mas a empresa 
acabou pagando o equivalente a 90% das 
metas na hora de acertar a segunda parce-
la do PPR.
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Crise não impede 
avanços no PPR de 
outras empresas
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Contate os diretores do SMetal na empresa

A alegação de crise não tem impedido 
outras empresas metalúrgicas de Soroca-
ba e região a negociarem com seriedade e 
cederem avanços na participação nos re-
sultados, como forma de reconhecimento 
e motivação para os trabalhadores.

Na Apex Tool, por exemplo, o PPR 
aprovado recentemente é 15% maior do 
que o de 2015. Na Toyota, em negocia-
ção apenas da primeira parcela, o valor já 
pago foi reajustado em 48,89% em relação 
ao ano passado. 

Também na Sidor o valor negociado 
este ano foi superior ao de 2015. Nesse 
caso, os metalúrgicos conquistaram um 
reajuste de 21,5% na proposta de PPR 
deste ano.

No Grupo ZF em Sorocaba, um acordo 

aprovado no ano passado garantiu o mes-
mo valor de PPR para 2015 e 2016, mas 
com alguns avanços. Por exemplo: o vale-
-compra dos metalúrgicos da ZF vêm sen-
do reajustado semestralmente. Em 2017, 
o valor do benefício irá se igualar ao da 
unidade de São Bernardo do Campo, onde 
o vale existe já há vários anos.

Como se pode perceber, o problema é 
menos a crise e mais a postura arbitrária 
da atual direção da Schaeffler.

Não podemos deixar que esse mau 
exemplo patronal prejudique os trabalha-
dores da Schaeffler e até contamine as re-
lações capital-trabalho em outras fábricas 
do setor, onde o diálogo é mais valorizado. 

Juntos os metalúrgicos da Schaeffler 
podem vencer esse desafio.

A direção atual da Schaeffler parece se 
sentir confortável em impor sua proposta 
insatisfatória de PPR utilizando o medo 
como forma de pressão interna.

A crise política e econômica dos últimos 
meses criou uma onda de demissões que 
atingiu em cheio o setor de automotivo, an-
tes tão beneficiado com isenções e linhas 
de crédito. 

Com base no cenário desfavorável, a 
Schaeffler aproveitou para fazer muitos 
cortes de funcionários nos últimos tempos, 

a fim de manter seus lucros e aumentar ain-
da mais a produtividade dos trabalhadores 
que ficaram na fábrica.

O constante clima de tensão gerado pelas 
demissões e ameaças de cortes tem servido 
de motivo para a direção atual da Schaef-
fler desprezar as expectativas e as opiniões 
dos trabalhadores.

É necessário aos trabalhadores resistir a 
essa tentativa patronal de desmantelar de 
vez os direitos trabalhistas, o diálogo e a 
organização no local de trabalho.

É ainda mais revoltante a insistência 
da Schaeffler em pagar um PPR inferior 
em 2016 quando a gente se lembra 
que no ano passado ela já deixou os 
trabalhadores no prejuízo.

O valor total do PPR negociado em 
2015 foi de R$ 6.337,00. Na estimativa 
dos representantes dos trabalhadores, 
cerca de 98% das metas previstas foram 
atingidas. Mesmo assim, a Schaeffler fez 
suas próprias contas e resolveu pagar o 
equivalente a 90% de metas atingidas.

O resultado dessa matemática própria 
da Schaeffler foi que, somadas as duas 
parcelas, os trabalhadores receberam 
R$ 5.703,00 ao invés dos R$ 6.337,00 
anteriormente combinados.

Como se não bastasse, Sindicato, 
CSE e comissão interna foram 
surpreendidos este ano com uma nova 
proposta de rebaixamento do PPR feita 
pela empresa.

A direção atual da Schaeffler 
simplesmente pegou o valor pago em 
2015 ( R$ 5.703,00) e exigiu reduzir 
esse valor em mais de 7% como 
proposta final, oferecendo R$ 5.275,00 
para o PPR deste ano. 

O índice de redução tirado da manga 
pela Schaeffler representa, segundo a 
empresa, a queda no faturamento no 
período. Porém, tirando o faturamento, 
vários outros índices de produtividade 
têm sido positivo.

Além disso, se compararmos o valor 
negociado de 2015 (R$ 6.337,00 ) com 
o valor total que ela oferece este ano 
(R$ 5.275,00), a redução no valor do 
acordo seria de 16,76%.

SCHAEFFLER NÃO 
PAGOU  VALOR 
NEGOCIADO EM 2015

EMPRESA USA MEDO PARA
TENTAR IMPOR SUA PROPOSTA


