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Em um ano, os metalúrgicos tiveram 8,83% de 
perdas com a inflação e a campanha enganosa 

de Bolsonaro, para baixar os preços não chega, de 
fato, no bolso dos trabalhadores. SMetal lembra, 

ainda, que os empresários querem parcelar o 
reajuste e que somente unidade e mobilização 

trará uma Campanha Salarial vitoriosa.

É hora de 
intensificar 
a luta
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Direção do SMetal destaca 
as tentativas das bancadas 
patronais em parcelar o 
reajuste salarial e enfatiza 
a importância da unidade e 
mobilização da categoria 

A luta continua 
a mesma
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A imagem abaixo foi publicada na 1ª edição da Folha Meta-
lúrgica, em 1992. Passados 30 anos, ela se mostra bastante atual: 
o salário do trabalhador brasileiro perdendo para a inflação.

Nesse tempo, muita coisa mudou. As fábricas se moderni-
zaram, os empregos foram tomando outro perfil, as relações de 
trabalho também tiveram alterações significativas. Afinal, é im-
portante que tudo evolua com o tempo.

Por outro lado, a luta dos trabalhadores pela valorização, seja 
ela salarial ou nos direitos, continua sendo igual e com a mesma 
força que em outros períodos da história. Um fato é inegável: 
negociar com os patrões nunca foi e não é uma tarefa fácil.

Como em 1992, os metalúrgicos enfrentam um cenário de 
inflação alta e de incertezas na economia e na política, com pes-
soas no poder que pouco se importam com a classe trabalhadora. 

Isso reflete diretamente nas negociações da Campanha Sa-
larial. Mas é bem verdade que, seja com inflação baixa ou com 
altos índices, as bancadas patronais sempre reclamam na hora de 
discutir o aumento salarial dos metalúrgicos.

Além disso, é fundamental lembrar que não existe nenhuma 
lei que garanta que o salário seja reajustado pelos empresários, 
nem mesmo que a inflação do período seja reposta. Somente  
com muito luta do seu sindicato e sua mobilização há reajuste 
salarial e garantia de importantes direitos.

Por isso, é momento de intensificar a mobilização e a unidade 
nas portas das fábricas e, assim, dar força para a FEM-CUT/SP 
e o SMetal mostrarem para os patrões que estamos prontos para 
buscar a nossa valorização. Ao longo da nossa história, tivemos 
Campanhas Salariais vitoriosas. Desta vez, não será diferente. 
Estamos sempre juntos pelos direitos do amanhã. Conte sempre 
com seu Sindicato.

A luta dos trabalhadores pela valorização, 
seja ela salarial ou nos direitos, continua 

sendo igual e com a mesma força que em 
outros períodos da história
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Campanha Salarial 2022

A data-base dos metalúrgicos chegou a 8,83%. 
Esse é o total de perdas salariais da categoria com a 
inflação desde setembro de 2021, levando em consi-
deração o Índice Nacional dos Preços ao Consumi-
dor (INPC) do período. 

O INPC de agosto foi anunciado pelo IBGE na 
sexta-feira passada, 9, e novamente apresentou deflação. A queda re-
gistrada no mês passado foi de -0,31%, puxada principalmente pelas 
medidas eleitoreiras do governo federal em relação aos preços dos 
combustíveis.

Enquanto o grupo de transportes, mais diretamente beneficiados 
pela queda dos preços dos combustíveis, teve redução de -0,65% no 
mês passado, outros grupos tiveram ligeiro aumento. É o caso da 
saúde e cuidados pessoais, que teve alta de 0,17%, e vestuário, que 
subiu 0,09%.

Os alimentos também ficaram mais caros. Apesar do aumento ser 
menor do que o verificado em meses anteriores, a inflação do grupo de 
alimentos e bebidas cresceu 0,06% em agosto. 

Para Silvio Ferreira, presidente interino do SMetal, será preciso 
muita mobilização da categoria para se garantir avanços na Campanha 
Salarial 2022. “Sempre enfatizamos que os patrões nunca dão nada de 
graça, tudo é resultado de muita luta do Sindicato e da força dos me-
talúrgicos. Apesar da queda no índice da nossa data-base, ainda temos 
um número alto que penaliza a classe trabalhadora e é fundamental 
que tenhamos um reajuste digno para compensar tantas perdas”. 

O secretário de finanças da FEM-CUT/SP, Adilson Faustino (Car-
pinha), destaca o andamento das negociações com as bancadas pa-
tronais. “Sempre é um desafio buscar melhorias quando negociamos 
com os empresários, que tentar parcelar o reajuste salarial e também 
querem a retirada de direitos. São propostas que não aceitamos de for-
ma alguma e precisamos da união de todos para mostrar nossa força e 
garantir uma negociação vitoriosa”.

Metalúrgicos tiveram 8,83%
de perdas com a inflação 
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Como está a situação em cada grupo

O patrão é obrigado a  
me dar aumento salarial?

O reajuste salarial anual é um direito 
de todo trabalhador e que obriga empre-
sas e sindicatos profissionais a firmarem 
acordo em favor dos empregados, no 
sentido de garantir aumento salarial em 
função da inflação e outros fatores eco-
nômicos. Mas não tem lei que garanta 
que o reajuste dos salários seja no valor 
da inflação acumulada no período. 

Quando meu salário 
será reajustado? 

A data-base dos Metalúrgicos da 
CUT/SP é 1º de setembro, assim, mesmo 
que a Negociação Coletiva da Campanha 
Salarial não finalize em setembro, o rea-
juste será retroagido a essa data. Desta 
forma, mesmo que a negociação coletiva 
acabe em novembro, o salário será rea-
justado a partir de setembro. 

Como é definido o reajuste 
salarial? O que significa 
aumento real? 

O reajuste tem como base o acumu-
lado do INPC em um ano, de uma data- 
base a outra (setembro a agosto). Esse 
valor não significa aumento real, pois 
apenas repõe quanto o salário do meta-
lúrgico desvalorizou. Quando a negocia-
ção consegue ficar acima desse índice 
acumulado da inflação é considerado 
aumento real. A conta vai depender do 
resultado das negociações.

Por que a Convenção 
Coletiva e o Acordo 
Coletivo de Trabalho são 
tão importantes?

A Convenção Coletiva de Trabalho é 
uma espécie de um contrato com força de 
lei entre as partes, firmado entre um ou 
mais sindicatos de trabalhadores, ou Fe-
deração e Confederação, com um ou mais 
sindicatos de patrões, estipulando salá-
rios, pisos salariais e condições de traba-
lho com cláusulas sociais, que são aplicá-
veis aos trabalhadores e as empresas que 
eles respectivamente representam. No 
movimento sindical é conhecido também 
como “acordo guarda-chuva”, pois se 
aplica a trabalhadores de uma categoria, 
de diversas empresas e setores produti-
vos. Já o Acordo Coletivo de Trabalho de 
Campanha Salarial é negociado quando 
não há consenso sobre a CCT, como na 
categoria metalúrgica ocorre no Grupo 
10 há quatro anos. Então, o Sindicato é 
orientado a negociar acordos por fábrica, 
com os termos iguais ou semelhantes aos 
da CCT negociada pela FEM/CUT.

Entendendo a 
Campanha Salarial

Enquanto o governo federal faz 
alarde com a queda da inflação, 
os trabalhadores não sentem 
no bolso a redução nos preços, 
principalmente dos alimentos. 

“As manobras de Bolsonaro 
para baixar a inflação é fruto do 
desespero porque ele não está 
bem nas pesquisas eleitorais. Todas 
a medidas que ele tomou tem 
prazo para acabar e terá efeitos 
negativos a médio prazo. E o 
trabalhador continua pagando caro 
por tudo. Só com aumento digno 
podemos amenizar essa situação”, 
diz Izidio de Brito, secretário de 
organização do SMetal.

Não se engane, a deflação não chegou no seu bolso
Período: Dez/2021 a Agosto/2022

A pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2022 foi aprovada pela categoria em assembleias realizadas em maio deste ano 
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