
Entenda porque é importante ficar ligado em torno da negociação do Acordo Coletivo de Trabalho
 

Os trabalhadores, historicamente, todo o ano e 
vinculado à DATA-BASE, têm seus contratos/valo-
res e regras trabalhistas discutidas para avançar e 
melhorar em torno das questões financeiras e so-
ciais incluídas em seus Acordos Coletivos de Tra-
balho (ACTs).

Este instrumento, que regra as condições para a 
empresa, serve principalmente para que o CIDADÃO 

não fique estagnado em relação à política financei-
ra que permeia a vida do(a) TRABALHADOR(A), 
reajustando, melhorando e mantendo as conquis-
tas passadas ESTABELECIDAS e é a forma de o 
patrão valorizar, já que não o faz espontaneamen-
te, a mão de obra do trabalhador.
 

 O que é justo, justíssimo.
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ALERT BRASIL TELEATEnDImEnTO E ALERT BPO

Mais uma rodada 
de negociações  

Em novo encontro com a representação patro-
nal, a empresa deveria responder sobre a contrapro-
posta sindical apresentada, para alguns itens que 
ficaram em aberto, devido à proposta patronal ter 
sido muito baixa e sequer ter atingido a integralidade 
do índice (InPC – período de 12 meses = 3,35%). O 
InPC é o mínimo que se pode entender como início 
de negociação para rejuste de Salário e Piso Salarial, 
item que  atinge a maioria dos trabalhadores.

nesta rodada de negociação houve avanço na 
proposta patronal, chegando ao índice do InPC para 
os dois itens: Reajuste de Salário e Piso Salarial.

Porém, ainda persiste impasse relativo ao Vale 
Refeição e ao Programa de Participação nos Resul-
tados (PPR 2017). 

A empresa argumenta que, hoje, os valores 
praticados para alimentação do trabalhor, entre as 
empresas que tercerizam a mão de obra em tele-
centros, é um dos mais altos. O sindicato reconhe-
ce e observa que isso sempre se deu por obra de 

negociação e de reconhecimentto da patronal para 
o bem-estar e alimentação da mão de obra alugada 
dos trabalhadores. mas entende que o custo para os 
trabalhadores vai além da proposta patronal, embo-
ra para este item também tenha atingido a totalidade 
do índice do InPC.

Para o PPR 2017, o sindicato insiste em uma 
proposta que abranja a todos os trabalhadores e to-
das as trabalhadoras, tanto da ativa como os já demi-
tidos, e oportunize ao trabalhador em efetivo exercí-
cio a valorização na sua mão de obra.

Acompanhe no verso o resumo desta última 
rodada de negociação. 

ACT 
2017/2018

PróximA rEunião PArA rEsPosTA PATronAl 
o sindicato aguarda definição de data, ainda 
para o mês de agosto, por parte da empresa.

FiQuE DE olHo!
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 Piso Salarial
 – Piso Regional

Reajuste de 
Salários

PPR – Programa 
de Participação
nos Resultados 

Antecipação 
do Décimo 
Terceiro Salário

Auxílio Creche/
Educação Infantil

Auxílio 
Dependentes
Especiais

PAT – Programa 
de Alimentação 
do Trabalhador

Proposta inicial patronal
A empresa propõe reajuste do piso 
salarial no percentual de 1%

A empresa propõe reajuste salarial no 
percentual de 1% para todos os traba-
lhadores que recebem acima do piso.

Empresa propõe 20% do salário no-
minal com medição de 01/01/2017 a 
31/12/2017

A empresa requer o pagamento na for-
ma da lei, para  melhor  gestão do caixa 
da empresa, apresentará nova redação.

A empresa propõe manutenção do ACT 
vigente, mantendo a idade em 6 anos. 
Reajuste de 3,35% (Valor R$ 124,84).
Retroativo pago em duas parcelas: 
30/11/2017 e 31/12/2017.

A empresa aceita o valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), propondo parce-
lamento retroativo.

A empresa propõe reajuste do índice 
em 3,35% (InPC), passando os valo-
res para:
220 h: R$ 16,27
180 h: R$   9,66
150 h: R$   8,40
130 h: R$   7,02

No mundo do trabalho, nada se ganha, 
tudo se conquista

O Sindicato/Sinttel alerta a classe trabalhadora nas duas empresas (teleope-
radores / gerentes / coordenadores), que a mobilização, engajamento, inclusive 
em atos nos portões da empresa e o acompanhamento das negociações são 
imprescindíveis para manter e avançar nas condições salariais e de benefícios a 
quem aluga (nÓS, OS(AS) TRABALHADORES(AS) a sua mão de obra / esforço 
/ comprometimento e vida na construção, manutenção e LUCRO PATROnAL.

PAuTA DE rEiVinDiCAÇÕEs nA ÍnTEGrA JunTo Com EsTE 
BolETim no siTE WWW.sinTTElrs.orG.Br

resumo da última rodada de negociação 

Reajuste 3,35% (InPC) R$ 967,35, a contar de 1/06/2017 – o pagamento das 
diferenças retroativas serão pagas em três (3) parcelas iguais, vencendo-se 
no quinto dia útil de outubro, novembro e dezembro/2017.
A empresa manterá a redação da cláusula atual do ACT.

Última proposta, construída em mesa de negociação

Reajuste no percentual de 3,35%, a contar de 1/06/2017 – o pagamento das 
diferenças retroativas serão pagas em 3 parcelas iguais, vencendo-se no quin-
to dia útil de outubro, novembro e dezembro/2017.

PPR 2017: valor de 20% sobre os salários praticado na data do pagamento. Pagamento 
no  5º dia útil de fevereiro/2018; Apuração: 01/01/2017 à 31/12/2017. Elegíveis: todos os 
empregados que trabalharam no período, garantindo-se o pagamento proporcional aos 
despedidos e aos admitidos, desde que tenham trabalhado em período igual ou superior 
a 90 dias; contagem como tempo de serviço os períodos de suspensão/interrupção do 
contrato de trabalho (acidente do trabalho, benefício previdenciário, férias e licença ma-
ternidade); aos empregados ativos entre 1/09/2017 até 31/12/2017 será concedido um 
acréscimo, a título de acelerador no PPR, no percentual de 10% sobre o salário praticado, 
conforme tabela de absenteísmo abaixo:

Período de apuração: 01/09/2017 à 31/12/2017

0 faltas injustificada – 100% do acelerador
1 falta injustificada – 90% do acelerador
2 faltas injustificadas – 80% do acelerador

Resta assegurado a proporcionalidade do acelerador dos empregados despedidos e admi-
tidos no período de 01/09/2017 até 31/12/2017.

A empresa responderá sobre a proposta

13º Salário – a empresa propõe: “A primeira parcela do 13º salário será ante-
cipada ao empregado por ocasião das férias. A empresa disponibilizará formu-
lário próprio ao empregado para formalização do requerimento da antecipação 
do 13º salário juntamente com o aviso de férias. O empregado deverá mani-
festar-se sobre interesse da antecipação no prazo de 05 dias úteis, contados 
do recebimento do aviso de férias.”

Auxílio-creche: reajuste do benefício no percentual de 3,35%, passando o va-
lor para R$ 124,84. Concorda com o requerimento do sindicato para aumentar 
a idade para 7 anos e para manter a redação do ACT em vigor nos demais 
itens.

A empresa concordou, em reunião anterior.

Vale-refeição: O sindicato registra que atualmente, para qualquer trabalhador 
alimentar-se, é necessário valor superior ao apresentado pela empresa para o 
vale-refeição. neste sentido, o sindicato insiste na melhoria do VR. O valor de 
R$ 18,00, inicialmente proposto pelo sindicato, já era abaixo dos valores pratica-
dos no mercado, consistindo em uma média de custo praticado pelas empresas. 
Por conta disso, o sindicato propõe os seguintes valores para o VR, mantendo-
-se os descontos atualmente praticados:
220 h R$ 17,00
180 h R$ 10,00
150 h R$   9,00
130 h R$   8,00
100 h e jornadas inferiores, R$ 8,00
A empresa responderá sobre a proposta

Colônia de FÉRIAS
  DiáriAs PArA TrABAlHADorEs
 O Sindicato requer que a empresa ga-

ranta aos empregados, sócios do sindi-
cato, 200 diárias na Colônia de Férias do 
Sinttel. Os critérios para utilização das 
mesmas deverão ser acertados em ter-
mo específico pelas partes.

3 faltas injustificadas – 60% do acelerador
4 faltas injustificadas – 50% do acelerador
acima de 4 faltas – 0% do acelerador


