
Março tem aplicação
da grade salarial

Os integrantes do Comitê Sindical de Empresa 
(CSE) na Johnson Controls lembram aos trabalhadores 
que em março a empresa deverá aplicar reajustes sa-
lariais por mérito (feedback).

Na janela de março do ano passado, 315 trabalha-
dores (36,21%) foram contemplados com a mudança 
de cargos. Já em outubro de 2016, 182 metalúrgicos 
(20,91%) tiveram ajustes salariais devido à aplicação 
da grade de salários.

Vale destacar que o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região (SMetal) e CSE não definem quem 

vai ou não ser contemplado, a avaliação é feita pela em-
presa. O Sindicato somente fiscaliza a aplicação da gra-
de salarial e, atentamente, se esforça para que essa dis-
tribuição seja igualitária entre os turnos (1º, 2º, 3º e 4º), 
com o melhor atendimento entre os mesmos. Porém, 
deverão ser utilizados os critérios previamente combi-
nados (veja quadro no verso). 

Pela grade salarial construída entre o SMetal, o CSE  
e a empresa, juntamente com os trabalhadores, existem 
duas “janelas” de aplicação: de março, por mérito (feed-
back); e de fevereiro, por promoção ou enquadramento.
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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.



União e mobilização
Apesar do complicado cenário político e econô-

mico atual, os empregos foram mantidos na empre-
sa. Atualmente a fábrica tem 870 trabalhadores.

A grade salarial, ou política interna de salários da 
Johnson, é resultado de uma série de reuniões, plená-
rias e assembleias realizadas pelo SMetal, por meio 
dos diretores sindicais do CSE. Desses diálogos com 
os trabalhadores, surgiram propostas e critérios que 
são levados à mesa de negociações com a empresa.

Com isso, o SMetal e CSE recomendam que, ape-
sar de muitas avaliações da grade serem individuais, 
os trabalhadores permaneçam mobilizados coletiva-
mente para que a grade seja aplicada pela empresa 
de forma satisfatória e justa.

Se houver dúvidas sobre a grade, procure os mem-
bros do CSE para obter mais informações. O objeti-
vo do Sindicato é não expor o trabalhador individu-
almente, priorizando sempre as soluções coletivas e 
que beneficiem um maior número de metalúrgicos.

Em caso de distorções, cabe ao Sindicato juntar 
as informações, denúncias e reclamações e procurar 
a direção da empresa para negociar.

Por isso, a união e a luta coletiva são importantes. 
Juntos, CSE e trabalhadores, podem avançar ainda 
mais a grade salarial já conquistada.

Empilhadeirista e lesionados
O CSE da Johnson informa que irá aprofundar o 

debate sobre os direitos dos operadores de empilha-
deiras e dos lesionados nos próximos meses e pedem 
apoio de todos os trabalhadores. Serão realizadas as-
sembleias, plenárias e reuniões para debater o tema. 

Os dirigentes sindicais contam com a participa-
ção dos metalúrgicos para ajudar a pressionar a em-
presa, porque o que se tem hoje de benefícios para os 

empilhadeiristas e os lesionados precisa ser melhor 
avaliado e discutido, para que se tenha uma equali-
zação. O CSE e o Sindicato estão abertos ao diálogo 
em busca de melhorias.

Critérios 
Confira no quadro abaixo os critérios utilizados 

para a grade salarial em março e outubro. Fique aten-
to à aplicação da grade e converse com os membros 
do CSE!

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

Acompanhamento das 
aplicações da grade
Outubro de 2015 – 279 trabalhadores (32,06%)

Março de 2016 – 315 trabalhadores (36,21%)

Outubro de 2016 – 182 trabalhadores (20,91%)


