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Peugeot apresenta
nova proposta

Após a grande demonstração de insatisfação, a Peugeot apresentou ao sindicato
uma nova proposta para o acordo coletivo 2011/2012.

A proposta será colocada em votação amanhã (dia 15), de 6h às 16h30.
O sindicato reafirma que a proposta ainda não atende às necessidades dos traba-

lhadores e pode avançar. Para isso, é preciso discutir, por exemplo, o plano de cargos
e salários (veja matéris sobre sua importância no verso) e a mudança nos critérios de
apuração da PPR, reajuste no piso salarial, entre outras reivindicações, que foram
apontadas pelos trabalhadores na pauta. Veja a proposta:

Votação amanhã (dia 15), de 6h às 16h30

Reajuste salarial - INPC + 1,5% de aumento real
PPR - R$ 5.200,00, com pagamento de R$ 3.000,00 no dia 30 de maio
Auxílio creche - inclusão do benefício para os pais.



As políticas salariais são rea-
lizadas através do plano de car-
gos e salários o qual normatiza,
internamente, a sistemática de
promoção e progressão da car-
reira dos profissionais de uma
empresa.

 A gestão de cargos e salári-
os ocupa uma posição-chave no
recrutamento e manutenção dos
recursos humanos das empresas,
pois estas precisam propiciar um
ambiente de motivação e pro-
dutividade, gerando expectati-
vas de crescimento profissional
e eliminando as incoerências e
distorções que possam causar
desequilíbrios salariais ou a in-
satisfação das pessoas.

 Atualmente não há legisla-
ção trabalhista que trate espe-
cificamente da Gestão de Car-
gos e Salários. No entanto, in-
diretamente, há princípios que
acabam por proteger o traba-
lhador de certas incoerências ou
distorções que possam ocorrer
em relação à função desempe-

CARGOS E SALÁRIOS - PLANEJAMENTO QUE
TRAZ BENEFÍCIOS E RETÊM OS EMPREGADOS

nhada e a remuneração perce-
bida.

 A falta do plano de car-
gos e salár ios na empresa
acaba por gerar definições
de salár ios, promoções ou
enquadramentos sem uma
adequada aval iação para
es te reconhecimento,  de i-
xando de se basear nos cri-
térios de competência e de-
sempenho (mérito) para ba-
sear-se em afinidades pesso-
ais, parentesco, grupo soci-
al ou qualquer outro critério
que gera desequilíbrio orga-
nizacional.

 Muitas vezes as decisões
de aumento salarial ou de
promoção são unilaterais e
sem embasamento "achismo",
onde o superior imediato ou
o gerente, por decisão pró-
pria,  acaba reconhecendo
um empregado e não o ou-
tro ou até deixando de reco-
nhecer  o empregado que
possui maior merecimento.

 Tais situações é que deixam
as empresas num "beco sem sa-
ída" perante a Justiça do Traba-
lho, onde o ex-empregado, que
se sentiu lesado, pede a equi-
paração salarial com o colega
de trabalho do mesmo setor ou
até mesmo de setor diferente,
mas que tinham atribuições e
responsabilidades iguais, mes-
mo com cargos nominalmente
diferentes.

 A importância do plano de
cargos e salários está justamen-
te na possibilidade de se garantir
esta isonomia, através do exer-
cício da avaliação da estrutura
funcional separando tarefas e
responsabilidades que corres-
ponderão a cada cargo, atribu-
indo-lhes valores justos e coe-
rentes de forma a possibilitar que
os empregados que demonstram
maior habilidade, produtivida-
de e que estejam realmente fo-
cados aos objetivos da empre-
sa, possam ser devidamente re-
conhecidos.

O sindicato está preparando a Festa do Trabalhador,
nos dias 30 de abril, em Volta Redonda, e 1° de maio,
em Resende, para os metalúrgicos e suas famílias de
toda região. Shows com grandes artistas, sorteio de
prêmios e muito mais. Semana que vem divulgare-
mos como será a entrega dos cupons para os sócios.

Sérgio Ferreira Pantaleão


