
Este mês tem mais uma 
aplicação de grade salarial

Outubro é mês de “janela” da grade salarial aos tra-
balhadores e trabalhadoras na Johnson Controls em 
Sorocaba. Além de outubro, a grade salarial é aplicada 
também nos meses de março de cada ano. O acordo 
foi negociado com a empresa pela direção do Sindica-
to dos Metalúrgicos (SMetal). 

Em março deste ano, 330 trabalhadores foram 
contemplados. Em outubro passado, 182 (veja qua-
dro com os contemplados desde 2015 no verso deste 
informativo).

A expectativa do Comitê Sindical de Empresa 

(CSE), que representa o SMetal na Johnson, é que o 
número de trabalhadores também seja satisfatório na 
“janela” deste mês.

Porém, é importante destacar que o SMetal e o 
CSE não definem quem vai ser contemplado. Esse 
papel é da empresa, que deve seguir os critérios do 
acordo firmado com o Sindicato em 2015.

Os representantes sindicais buscam, porém, com 
apoio dos trabalhadores, fiscalizar a aplicação da gra-
de para que ela seja distribuída de forma igualitária 
entre os turnos.
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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.



A Johnson Controls em Sorocaba conta com 
cerca de mil trabalhadores. Desde que a grade sa-
larial começou a ser aplicada, em outubro de 2015, 
de 182 a 330 funcionários são contemplados em 
cada “janela” prevista no acordo.

Na “janela” de outubro, como é o caso agora, 
os reajustes salariais da grade têm como bases 
as promoções e enquadramentos. Na “janela” de 
março, os reajustes são por mérito.

Na última “janela” de março, porém, a empre-
sa procurou corrigir algumas defasagens e aplicou 
também os critérios de promoção e enquadramen-
to, que normalmente são usados em outubro.

Com isso, os 330 beneficiados foram distribuí-
dos da seguinte forma: 9 por enquadramento, 276 
por mérito  e 45 por promoção.

Esse total não inclui funcionários que comple-
taram 60 dias de empresa no período de apuração 
da grade e que, por terem passado pelo período de 
experiência, tiveram 7% de reajuste no salário.

A grade salarial na Johnson, também chamada 
de política interna de salários, é resultado de uma 
série de plenárias, reuniões e assembleias de tra-
balhadores realizadas pelo SMetal há mais de dois 
anos. Esses encontros de trabalhadores definiram 
as bases da pauta negociada com a empresa.

Se o trabalhador ou trabalhadora da Johnson ti-
ver dúvidas ou sugestões sobre a grade, deve pro-
curar o CSE na fábrica.

Critérios
Confira no quadro abaixo os critérios utilizados 

para a grade salarial nas duas “janelas” previstas 
no acordo: março e outubro. 

Fique atento à aplicação da grade deste mês. 
Para mais informações, procure um membro do 
CSE na Johnson.

• 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

Balanço da aplicação da grade
Outubro de 2015 - 279 contemplados

Março de 2016 - 315 contemplados

Outubro de 2016 - 182 contemplados

Março de 2017 - 330 contemplados

Como funciona a
grade salarial na JCI


