
CONTRAPROPOSTA ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2021-2022 

 

(1) – Manutenção dos pisos da categoria (Cláusula 3ª) nos mesmos valores do ACT 
passado: R$ 1.469,60 (Caput da Cláusula 3ª) e R$ 1.150,00 (parágrafo primeiro), sem 
aplicar qualquer reajuste. 

Justificativa: Todos os funcionários da Syntech são contratados e recebem salários 
consideravelmente acima dos pisos, porém, caso haja, futuramente, necessidade de 
contratação direta de funcionários para atividades acessórias (atividades de limpeza e 
asseio, por exemplo), é preciso manter um valor de piso que torne essa possibilidade 
viável. 

Redação Proposta para a cláusula em comento: 

“CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

A SYNTECH praticará, para os empregados que prestem serviço dentro do Estado 
de São Paulo, um piso salarial no valor de R$ 1.469,60 (um mil, quatrocentos e 
sessenta e nove reais e sessenta centavos). 

Parágrafo Único - Para os empregados da SYNTECH sem qualificação técnica 
contratados para prestar serviço fora dos limites do Estado de São Paulo, o piso 
salarial será de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), não se aplicando, 
nessa hipótese, o piso do caput.” 

 

(2) – Reajuste salarial (Cláusula 4ª) em duas etapas, sendo de 3,5% na data base 
(01.11.2021) e 2,5% a partir de 01.03.2022, sobre o salário vigente no mês em 
fevereiro (já reajustado na primeira etapa), totalizando um reajuste, a partir de 
01.03.2021, de 6,0875%. 

Justificativa: Como, em quase todas as atividades, os resultados financeiros da empresa, 
no último ano, foram afetados e a Syntech teve de fazer esforços em várias frentes para 
gerar um resultado aceitável e manter toda a operação, empregos e investimentos, o ano 
de 2022 se apresenta com maiores desafios. Todos os custos estão crescentes, as 
negociações de projetos com os clientes já estão bem avançadas, sem nenhum espaço para 
recuperação dos preços dos serviços contratados e, certamente, a SynTech terá impactos, 
novamente, nos resultados. Vale lembrar que o orçamento para 2021 e 2022, feito em 
2020, foi com a premissa de uma inflação dentro da meta do governo, não considerando 
os índices que agora vivenciamos. Diante disso, infelizmente não será possível se 
comprometer com um reajuste salarial maior do que o proposto. Por todos esses motivos, 
e ciente de que a inflação dos últimos 12 meses foi consideravelmente maior que o 
reajuste indicado, foi oferecida uma compensação no benefício de Auxílio Alimentação, 
praticamente dobrando o seu valor (acréscimo de mais de 95%), resultando em uma 
majoração real do poder de compra de mais de 10% (para aqueles que ganham até                     
R$ 5.000,00) e, no mínimo, de 7,1% (considerando os maiores salários pagos pela 
empresa). 

 



Redação proposta para a cláusula em comento: 

“CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 

A SYNTECH concederá aos seus empregados, a partir de 01.11.2021, um reajuste 
salarial 3,5% (três e meio por cento), incidente sobre os salários vigentes em 
31.10.2020 e, a partir de 01.03.2022, sem efeitos retroativos, um reajuste salarial 
de 2,5%, incidente sobre os salários vigentes em 28.02.2022.”       

  

(3) – Reajuste do Auxílio Alimentação (Cláusula 11ª) dos atuais R$ 230,00 para                
R$ 450,00. 

Justificativa: reposição do poder de compra dos trabalhadores da Syntech, para cobrir ao 
máximo a alta da inflação, de uma forma que atenda as necessidades dos funcionários e, 
ao mesmo tempo, possa ser gerenciado, com o mínimo impacto possível sobre o 
orçamento apertado da empresa. 

Redação proposta para a cláusula em comento: 

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

A SYNTECH concederá, a todos os seus empregados, o benefício de vale-
alimentação, no valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a 
partir de 01.11.2021.” 

 

(4) – Manutenção do auxílio refeição (Cláusula 12ª) em R$ 580,00 mensais, sem 
reajuste. 

Justificativa: Devido a opção em conceder um aumento mais agressivo no auxílio 
alimentação, que possui uma maior utilização e aceitação pelos estabelecimentos, se 
comparado ao auxílio refeição, aliado ao atual momento financeiro da empresa que, 
conforme expressado anteriormente, não pode se comprometer com mais do que o 
oferecido, bem como ao fato do valor já praticado para o auxílio refeição estar condizente 
com a sua finalidade. 

Redação proposta para a cláusula em comento: 

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXÍLIO REFEIÇÃO 

A SYNTECH fornecerá, a todos os seus empregados, crédito mensal em cartão 
específico para esse fim (auxílio-refeição), correspondente a 22 (vinte e dois) dias, 
no valor total de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais). 

Parágrafo Primeiro - Respeitadas as disposições constantes desta cláusula, o 
fornecimento do benefício de auxílio-refeição não é cumulativo com vantagens já 
concedidas pela SYNTECH e, em qualquer das modalidades, não terá natureza 
salarial, nem integrará a remuneração do empregado. 

 



Parágrafo Segundo - Os tíquetes deverão ser fornecidos até o último dia útil do 
mês imediatamente anterior àquele ao qual se refere o benefício, compensando-se 
no mês subsequente as eventuais interrupções e suspensões do contrato de 
trabalho havidas no mês de incidência do benefício.” 

 

(5) – Manutenção do auxílio farmácia (Cláusula 18ª) no patamar atual de R$ 314,00, 
sem reajuste. 

Justificativa: Pelas mesmas razões já expressadas anteriormente e pela proposta de 
concentrar mais recursos no Auxílio Alimentação. Fica, com isso, inviável o reajuste 
deste benefício que, ainda assim, mantém o seu propósito. 

Redação proposta para a cláusula em comento: 

“CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AUXÍLIO FARMÁCIA 

A SYNTECH praticará a concessão do benefício auxílio-farmácia, com 
reembolso de 50% na compra de medicamentos. Este reembolso é limitado ao 
valor máximo de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais) mensais.” 

 

(6) – Garantia provisória de emprego para o empregado transferido em caráter 
transitório ou temporário, limitada ao mesmo período de duração da transferência 
provisória.  

Justificativa: A garantia de 24 meses é considerada desproporcional pela empresa, haja 
vista que as transferências provisórias são curtas, variáveis e duram, no máximo, 3/4 
meses. A Syntech considera que atenderia a finalidade da norma negociada uma garantia 
provisória por período equivalente ao de duração da transferência. 

Redação proposta para a cláusula em comento: 

“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – MUDANÇA DE 
MUNICÍPIO/ESTADO 

Sendo o trabalhador transferido de Município ou Estado, de forma provisória e/ou 
temporária, este terá direito ao pagamento de adicional de transferência de no 
mínimo 25% suplementar ao salário. 

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo a transferência provisória e/ou temporária do 
trabalhador na forma do caput desta Cláusula, as despesas com transporte (ida e 
volta) e moradia na localidade em que for exigido o préstimo laboral do 
empregado correrão por conta da Syntech, enquanto perdurar a transferência.    

Parágrafo Segundo: Fica reconhecida, ao trabalhador transferido em caráter 
transitório ou temporário, garantia provisória no emprego no período de duração 
da transferência e, após o retorno, por período equivalente ao tempo de duração 
da transferência, salvo hipótese de dispensa por justa causa.” 

 



(7) – Exclusão do prazo para negociação de aditivo de teletrabalho (Cláusula 35ª), 
mantendo apenas o caput da Cláusula, contendo a definição de ajuda de custo em 
caso de contratação nessa modalidade. 

Justificativa: A estratégia da Syntech, pós-covid-19, é criar flexibilidade e adotar um 
modelo onde o trabalho remoto e presencial sejam possíveis. A Syntech não possui, na 
atualidade, empregados em regime de teletrabalho e, também, não tem interesse em 
promover contratações sob essa modalidade em um futuro próximo. A sugestão é que, 
por ora, mantenha uma cláusula genérica estipulando uma ajuda de custo para a referida 
modalidade de contratação e, caso no futuro venha a surgir a necessidade de promover 
contratações sob esse regime, serão negociadas com o Sindicato as condições específicas.   

Redação proposta para a cláusula em comento: 

“CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – TELETRABALHO 

Fica estabelecida a possiblidade de contratação sob a modalidade de Teletrabalho, 
conforme artigos 75-A e seguintes da CLT, estipulando-se, desde logo, o 
pagamento de uma ajuda de custo, no valor mínimo de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais), para os trabalhadores contratados sob esta modalidade, a qual 
não terá natureza salarial. 

Parágrafo Único: As partes se comprometem a negociar todos os demais detalhes 
e implicações decorrentes dessa novel modalidade de contrato de trabalho, caso 
haja demanda da Syntech em, futuramente, promover contratações e/ou migrar 
trabalhadores para o regime de teletrabalho.” 

 

(8) – Manutenção das demais cláusulas da Pauta de Reivindicações, na forma proposta 
pelo Sindicato. 

 

    

 

 

 


